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 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми досліджень. Везикулярні наноструктури з 

фосфоліпідів, завдяки своїм властивостям, знаходять широке практичне 

застосування в медицині, фармакологічній і косметичній промисловості. Їх 

застосування в інших галузях вимагає великомасштабного виробництва, що 

потребує застосування високопродуктивного енергоефективного обладнання. 

Переважна більшість методів одержання ліпідних наноструктур слід вважати 

неприйнятними для промислового виробництва препаратів з ними через їх низьку 

продуктивність і надмірно високі енергетичні витрати, що потребує пошуку нових 

підходів. 

Актуальним напрямком інтенсифікації масообмінних і гідродинамічних процесів 

при обробленні рідких гетерогенних систем є імпульсні енергетичні впливи на 

матеріал. До найбільш ефективних способів інтенсифікації тепломасообмінних 

процесів є реалізація механізмів дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ). 

Ефективність методу ДІВЕ обумовлена комплексним використанням зовнішніх і 

внутрішніх джерел енергії, а також впливом на дисперсні системи різноманітних 

фізико-хімічних явищ і ефектів. Одним з найбільш ефективних явищ для 

спрямованого впливу на перебіг нано- і мікропроцесів при диспергуванні складних 

гетерогенних системах є явища кавітації. З її допомогою можна створювати 

широкий спектр динамічного та термічного впливу, від м'якого до надзвичайно 

жорсткого, який дозволяє подолати високий рівень міжмолекулярних та внутрішньо 

молекулярних енергетичних зв’язків. За своїми енергетичними  показниками 

гідродинамічна кавітаційна обробка є також ефективною.  

Для застосування її впливу необхідно розуміння фізичної природи кавітаційних 

механізмів і можливості їх адекватного опису в просторовому та часовому нано 

масштабах. Явища кавітації використовуються у різних галузях промисловості для 

інтенсифікації масообмінних і гідромеханічних процесів при обробленні рідких 

гетерогенних систем і створенні сучасних енергозберігаючих ефективних 

технологій. На сьогодні кавітаційні технології є актуальними для енергетики, 

машинобудування, будівельної, хімічної, харчової промисловості та ін.  

Застосування в промисловості того чи іншого типу кавітаційного апарата 

залежить від конкретної технологічної задачі і від рівня питомих енерговитрат.  

Зв'язок з постановами, програмами, планами, темами. Дисертаційна робота 

виконана відповідно до тематики науково-дослідної роботи Інституту технічної 

теплофізики НАН України в період 2012 – 2016 рр. «Дослідження мікро масштабних 

теплофізичних процесів в складних гетерогенних системах при впливі механізмів 

дискретно-імпульсного введення енергії з метою розробки нових технологій і 

продуктів» (№ державної реєстрації 0112U004700) та гранту для молодих вчених 

НАН України «Дослідження впливу кавітаційних ефектів в апаратах ДІВЕ на 

фізико-хімічні властивості водних систем» (№ державної реєстрації 0115U005178). 

Метою роботи є  наукове обґрунтування використання ефектів гідродинамічної 

кавітації для створення енергоефективної промислової технології виробництва 

препаратів з ліпідними наноструктурами із заданими властивостями. 
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Завдання досліджень для досягнення поставленої мети: 

 Провести аналіз існуючих технологій і обладнання для отримання ліпідних 

везикулярних наноструктур;  

 Обґрунтувати доцільність використання ефектів гідродинамічної кавітації для 

інтенсифікації процесів диспергування і гомогенізації гетерогенних систем і 

отримання ліпідних везикулярних наноструктур із заданими властивостями;  

 Провести математичне моделювання гідродинаміки потоку в залежності від 

особливостей конструкції проточного кавітаційного реактора статичного типу (типу 

сопла Вентурі); 

 Створити експериментальний стенд для дослідження тепломасообміну в 

складних гетерогенних  системах під впливом гідродинамічної  кавітації;  

 Визначити вплив геометричних характеристик профілю кавітаційного 

реактора на показники гідродинаміки потоку;   

 Провести експериментальні дослідження і визначити кінетичні закономірності 

впливу гідродинамічної кавітації на фізико-хімічні властивості води і ліпідних 

наноструктур в залежності від гідродинамічних та теплотехнологічних режимів і 

параметрів проведення процесу; 

 Обґрунтувати вибір профілю сопла і конструкції кавітаційного апарата, а 

також раціональних теплотехнологічних режимів обробки для отримання ліпідних 

наноструктур із заданими властивостями; 

 Розробити енергоефективну промислову технологію виробництва препаратів з 

наноструктурами;  

 Провести апробацію ефективності роботи розробленого обладнання і 

технології у різних галузях промисловості.  

Об’єктом досліджень є тепломасообмінні процеси при диспергуванні і 

гомогенізації складних гетерогенних систем під впливом ефектів гідродинамічної 

кавітації. 

Предмет дослідження – теплотехнологічні режими отримання ліпідних 

наноструктур із заданими властивостями під впливом гідродинамічної кавітації.  

Методи дослідження – методи математичного моделювання гідродинаміки 

потоку в соплі Вентурі за розробленою в ІТТФ програмою, які реалізовувались за 

допомогою сучасних комп’ютерних пакетів; експериментальні методи дослідження 

гідродинаміки потоку,  властивостей середовищ ліпідних наноструктур і препаратів 

з ними під впливом теплофізичних режимів і параметрів процесу диспергування і 

гомогенізації; методи досліджень фотонної кореляційної спектроскопії, динамічної 

в’язкості, дійсної густини. 

Наукова новизна одержаних результатів.  

- Вперше доведено ефективність використання ефектів гідродинамічної 

кавітації для утворення ліпідних везикулярних наноструктур із заданими 

властивостями;   

- Вперше на основі експериментального і аналітичного дослідження проведений 

вибір та обґрунтування раціональних режимів кавітаційної обробки в соплах 

Вентурі по критеріям інтенсивності кавітаційної дії та мінімізації енерговитрат;  

- Вперше на основі експериментального і аналітичного дослідження отримані 

нові наукові дані, що характеризують фізичний механізм і закономірності впливу 
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гідродинамічної кавітації на утворення ліпідних нанострутур з заданими 

характеристиками; 

- Науково обґрунтовані конструктивні рішення (геометричні характеристики) і 

діапазони гідродинамічних режимів роботи проточного кавітаційного змішувача для 

одержання мікро і наноемульсій із заданими властивостями; 

Практичне значення одержаних результатів. 

- Запропоновано і реалізовано використання гідродинамічної кавітації для 

розроблення енергоощадних високопродуктивних промислових технологій 

виробництва ліпідних наноструктур і функціональних матеріалів на їх основі;  

- Створено експериментальний стенд для дослідження впливу гідродинамічної 

кавітації на властивості гетерогенних систем; 

-  Визначено тип кавітаційного реактора та його раціональні конструктивні 

параметри для ефективного розвитку гідродинамічної кавітації; 

- Встановлені раціональні теплотехнологічні параметри та режими обробки 

водних дисперсій фосфоліпідів для утворення ліпідних наноструктур з розміром до 

500 нм;  

- Створена енергоефективна промислова технологія виробництва препаратів 

добрив з ліпідними наноструктурами, одержаних методом гідродинамічної кавітації, 

в сільському господарстві для цільової доставки активних речовин до клітин насіння 

та вегетуючих рослин. Ефективність обладнання і технології виробництва ліпідних 

наноструктур і продуктів з їх використанням підтверджена актами напрацювання і 

передачі дослідно-промислової партії і протоколом апробації результатів 

експерементальних дослідження проведених в підприємстві по вирощуванню 

рослин Компанія “Zelenkray”; 

- Запропоновано використанням ліпідних везикулярних наноструктур, 

одержаних методом гідродинамічної кавітації в косметичній промисловості при 

виробництві бальзамів для догляду за тілом. Ефективність обладнання і технології 

виробництва ліпідних наноструктур і продуктів з їх використанням підтверджена 

актами напрацювання і передачі дослідно-промислової партії і протоколам 

досліджень ефективності застосування гідродинамічної кавітації при виробництві 

мікроемульсії β-каротинового бальзаму на підприємствах ТОВ “Альтерпром ЛТД” 

та ТОВ «ВЕЛНЕС ПРОМ». 

Особистий внесок здобувача полягає  в аналізі стану проблеми, обґрунтуванні 

і розробці основних ідей дисертації, у постановці та вирішенні завдань 

теоретичного, експериментального та прикладного характеру, підготовці заявки на 

видачу патенту на корисну модель та на винахід, здійснені заходів щодо 

впровадженні отриманих результатів. За безпосередньою участю автора 

виготовлено дослідну установку, розроблено експериментальну методику 

дослідження, проведено експериментальні дослідження, здійснено оброблення та 

узагальнення результатів, видано рекомендації, розроблено промислову  технологію 

виробництва препаратів з ліпідними наноструктурами із заданими властивостями їх 

апробації і впровадженні.. Автору належить основні ідеї опублікованих у 

співавторстві матеріалів. 
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Апробації результатів дисертації.  

Основні результати досліджень за темою дисертації були предметом 

обговорення на міжнародних та всеукраїнських конференціях та школах, зокрема: 

Девятой Международной теплофизической школе «Теплофизические исследования 

и измерения при контроле качестве веществ, материалов и изделий» (Таджикістан, 

м. Душанбе, 2014р.); Международной научно-технической конференции «Проблемы 

ресурсо и энергосберегающих технологий в промишлености и АПК» (РФ, м. 

Иваново, 2014р.); ХV Международной научной конференции «Совершенствование 

процессов и оборудования пищевых и химических производств» (м. Одеса 2014р.); 

VIII міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих 

вчених «Ресурсозберігаючі технології та обладнання» (м. Київ, 2015р.); ІХ  

Всеукраїнській  науково-практичній конференції присвяченій 170 річниці  від  дня 

народження Іллі Мечникова «Біотехнологія  XXI  століття» (м. Київ, 2015р.); V 

Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні енерготехнології» (м. 

Одеса 2015р.); IХ, Х Международной конференции «Проблемы промышленной 

теплотехники» (м. Київ, 2015р., 2017р.); VІ міжнародній науково-практичній 

конференції вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки у вирішенні 

актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки 

продовольства» (м. Київ, 2016р.); ІХ міжнародній науково-практичній конференції 

студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсозберігаючі технології та 

обладнання» (м. Київ, 2016р.); Международной научно-технической конференции, 

посвященной 105-летию со дня рождения А.Н. Плановского «Повышение 

эффективности процессов и аппаратов в химической и смежных отраслях 

промышленности» сборник научных трудов» (РФ, м. Москва, 2016р.); XVI 

Міжнародній конференції «Удосконалення процесів і обладнання харчових та 

хімічних виробництв» (м. Одеса 2016р.); ХХVII міжнародній науковій конференції 

«Дисперсні системи» (м. Одеса, 2016р.). 

Публікації. Зміст дисертаційної роботи відображено у 22 наукових працях: у 

тому числі у 11 статтях (з них 7 у фахових та наукометричних виданнях, 3 в 

зарубіжних виданнях) у 9 тезах міжнародних та всеукраїнських конференцій, у 1 

патенті України на корисну модель і 1 патенті України на винахід. 

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота викладена на 224 сторінках, 

складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Основний текст роботи викладений на 159 сторінках, має 15 таблиць, 66 

рисунків та 5 додатків. Список використаних бібліографічних джерел містить 183 

найменувань.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі розкрито сутність і стан наукової проблеми, її актуальність і 

значимість, показано зв'язок роботи з науковими програмами і темами, 

сформульовано основні задачі досліджень, сформульовано науково новизну, 

наведено практичне значення одержаних результатів, особистий внесок здобувача, 

інформацію про апробацію і опублікування результатів дисертації, а також дані про 

структуру роботи. 
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У першому розділі розглянуті такі питання: основні завдання інтенсифікації 

тепломасообмінних процесів; загальні принципи і механізми дискретно-імпульсного 

введення енергії, що забезпечують підвищення ефективності виробництва; 

проаналізовані явища і ефекти кавітації для інтенсифікації тепломасообмінних 

процесів; основні енергетичні аспекти; методи і апарати для створення кавітації, 

наведені приклади їх промислового застосування. Зроблено висновок про 

можливість використання кавітації для інтенсифікації процесу одержання ліпідних 

везикулярних наноструктур.  

В загальному випадку вирішення завдання інтенсифікації тепломасообмінних 

процесів пов’язано із впливом на систему різноманітних зовнішніх факторів, які 

дозволяють змінити в потрібному напрямку стан системи і швидкість протікання в 

ній процесів переносу. Застосування найсучасніших способів інтенсифікації 

виробничих процесів пов’язано з використанням імпульсних методів впливу. 

Використання принципу дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ) сприяє 

інтенсифікації тепломасообмінних процесів за рахунок перетворення введеної в 

апарат енергії в короткочасні імпульси високої потужності дискретно розподілені в 

робочому об’ємі. Серед різних явищ і ефектів, характерних для ДІВЕ, одним з 

найбільш ефективних факторів спрямованого впливу на перебіг нано- і 

мікропроцесів в складних гетерогенних системах є явища кавітації.  

Всі способи гідродинамічної кавітації дозволяють проводити обробку великих 

обсягів рідинних середовищ в потоці і використовуються для інтенсифікації 

промислових технологій. В умовах гідродинамічної кавітації, під впливом 

кумулятивних мікро-струменів, дисипація енергії здійснюється безпосередньо біля 

дисперсної частинки або на її поверхні, що сприяє раціональному використанню 

введеної енергії. На виникнення і розвиток кавітації мають вплив ряд 

гідродинамічних факторів: форма меж течії, параметри течії (абсолютний тиск і 

швидкість) і критичний тиск Ркав, при якому виникає розрив рідини і утворення 

порожнини, заповненої газо-повітряними бульбашками, а також властивості 

матеріалу: вміст повітря, газу або твердих частинок поверхневий натяг, в’язкість та 

ін. 

Кавітаційні апарати призначені для структурних перетворень рідини на мікро- і 

нанорівні з метою зміни її фізико-хімічних властивостей, інтенсифікації 

масообмінних і гідромеханічних процесів. Ці апарати можуть бути ефективними при 

виконанні таких технологічних процесів, як: змішування рідин, які важко 

змішуються, розчинення твердих речовин в рідинах, отримання стійких 

багатокомпонентних високодисперсних емульсій без використання стабілізаторів, 

диспергування суспензій в системах рідина в рідині, прискорення екстракції і 

дифузії та багатьох інших.  

Використання наноматеріалів дозволяє підвищити ефективність технологій в 

різних галузях промисловості. Одним з перспективних наноматеріалів є ліпідні 

наноструктури. Для використання ліпідних наноструктур необхідно створення 

нових енергоефективних технологій і застосування інтенсивних способів обробки. 

Гідродинамічна кавітація є перспективним способом обробки складних 

гетерогенних систем і може бути використана для створення промислових 
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Рис. 1 – Схема кавітаційного стенду:  

1 – система відцентрових одноступеневих 

насосів; 2 – запірна арматура;  

3 – ультразвуковий витратомір; 4, 6, 8 – 

манометри; 5 – кавітаційний реактор;  

7 – діафрагма; 9 - термометр з виносним 

датчиком;  

10 – резервуар; 11 – вивідний патрубок 

технологій виробництва препаратів з ліпідними наноструктурами різного 

спрямування. 

У другому розділі роботи обґрунтовано вибір напряму досліджень, викладено 

методологічні особливості проведення експериментальних досліджень 

тепломасообмінних і гідродинамічних процесів під впливом ефектів 

гідродинамічної кавітації на зміну властивостей дисперсійного середовища (методи 

визначення рН, електропровідності і окислювально-відновлювального потенціалу); 

наведені методи дослідження властивостей фосфоліпідних везикулярних 

нанострутктур (визначення розміру частинок методом лазерної  кореляційної 

спектроскопії, визначення динамічної в'язкості водної дисперсії фосфоліпідів, 

визначення дійсної густини, описаний експериментальний стенд для дослідження 

впливу гідродинамічної кавітації на властивості складних гетерогенних систем 

(Рис.1). при отриманні фосфоліпідних наносистем. 

Експериментальний стенд 

(Рис.1) складається з системи 

відцентрових одноступеневих 

насосів (1), запірної арматури 

(2), кавітаційного реактора (5) з 

діафрагмою (7), манометрів  

(4, 6, 8), ультразвукового 

витратоміра (3), термометра з 

виносним датчиком (9), 

циліндричної ємності (10), 

з′єднувального трубопроводу та 

вивідного патрубку (11), які 

змонтовані на пересувній 

платформі. Стенд оснащений 

пультом управління, який 

забезпечує пуск та зупинку 

обладнання. 

Кавітаційний реактор 

розміщений та змонтований на 

горизонтальній ділянці 

нагнітаючого трубопроводу. 

Ємність (10) призначена для 

завантаження матеріалу, що 

підлягає обробці. Система 

насосів (1) призначена для створення гідродинамічного тиску перед кавітаційним 

реактором (5), який регулюється за допомогою запірної арматури в  межах 0,15…0,5 

МПа і контролюється манометром (4). 

Система насосів (1) дозволяє проводити рециркуляцію матеріалу в ємності при 

відкритій запірній арматурі (2), а також примусову подачу обробленого матеріалу 

через вивідний  патрубок (11). 

Всі деталі, що стикаються з досліджуваним матеріалом, виготовлені з 

корозійностійкого матеріалу. 
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Гідродинамічна кавітаційна обробка гетерогенної системи проводиться 

наступним чином. В ємність (10) завантажується водна суспензія досліджуваного 

матеріалу об’ємом до 20 л. За допомогою пульту управління вмикається система 

відцентрових одноступеневих насосів (1). Запірною арматурою (2) встановлюється і 

регулюється за показниками манометру (4) заданий тиск гідросистеми на вході у 

кавітаційний реактор (5).  

Швидкість руху та витрати потоку рідини визначалися за допомогою 

електронного ультразвукового витратоміра TUF-2000M (3). TUF-2000M здатний з 

високою точністю вимірювати витрату на рівні 0,001 м / с - за умови застосування 

PI-перетворювачів. 

Тривалість обробки матеріалу фіксується секундоміром. Температура дисперсної 

системи вимірюється за допомогою електронного цифрового термометра Humana 

 Instruments HI98509 Checktemp®1 із виносним датчиком (7) з діапазоном 

вимірювання від - 50 °С до + 150 °С, похибка вимірювання ±0,3 °С . Оброблена в 

умовах гідродинамічної кавітації гетерогенна система вивантажується через  

вивідний патрубок пристрою, після чого система насосів (1) вимикається.  

У третьому розділі наведено результати комплексних аналітичних і 

експериментальних досліджень впливу кавітаційних ефектів на процеси тепло 

масообміну і гідродинаміки в дисперсійному середовищі в гідродинамічних 

змішувачах статичного типу.  

Проведено математичне моделювання зміни швидкості та зміни тиску при русі 

потоку рідини через сопла різних профілів; проведено математичне моделювання 

розподілу швидкості потоку рідини і тиску по довжині в соплі Вентурі; досліджено 

характеристику гідродинаміки потоку в кавітаційних реакторах різних профілів; 

досліджено вплив гідродинамічної кавітації на властивості  дисперсійного 

середовища. 

Кавітаційні апарати, дія яких заснована на використанні явищ гідродинамічної 

кавітації представляють собою ефективне обладнання нового покоління для 

змішування, диспергування і гомогенізації. Використання обладнання цього типу 

дозволяє значно інтенсифікувати і прискорювати технологічні процеси в рідких 

гетерогенних середовищах типу «рідина-рідина» або «рідина-тверде тіло», при 

цьому значно зменшуючи витрати енергії і ресурсів.  

Комплектація апарату, конструкція реактора і параметри процесу диспергування 

(швидкість, витрати і тиск рідини) в робочій камері впливають на ефекти кавітації і, 

таким чином, на ефективність обробки. В основі проточного кавітаційного апарату 

типу сопла Вентурі є кавітаційний реактор, що представляє собою послідовно 

поєднані між собою вхідний патрубок, конфузор, проточну камеру, дифузор і 

вихідний патрубок.   

Такий апарат має  значну економічність. Його робота при певних умовах 

протікає в нестаціонарному режимі, що дозволяє підвищувати ефективність при 

диспергуванні і емульгуванні.  

При ламінарному русі рідини в каналі, в якому площа поперечного перерізу 

періодично змінюється і втрати енергії на тертя незначні, в конфузорній частині 

каналу відбувається перетворення потенційної енергії в кінетичну, а в дифузорній – 

навпаки. При відсутності втрат напору на тертя перетворення енергії обернені і 

http://www.ecoinstrument.com.ua/proizvoditeli/hanna-instruments/
http://shop.hannainst.com/hi98509-checktemp-1-digital-thermometer.html?id=011008&ProdCode=HI%252098509
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сумарна механічна енергія залишається незмінною. Якщо в рідині присутня 

дисперсна фаза, то відносна швидкість буде періодично змінюватися за величиною і 

напрямком. Під впливом сили гідродинамічної взаємодії частинок дисперсної фази з 

рідиною відбувається корисна робота, пов’язана з деформуванням або руйнуванням 

дисперсних часток. Чим швидше відбувається перетворення кінетичної енергії в 

потенційну, тим більша частина енергії потоку іде на виконання корисної роботи по 

деформації і руйнуванню частинок.  

Таким чином, велике значення для умов виникнення ефектів кавітації надається 

вибору геометричних параметрів конструкції змішувача. Профілі виконання 

конфузора і дифузора можуть бути різними. Для отримання найменшого тиску на 

виході з сопла велике значення надається профілю і куту розкриття дифузору. 

Основні різновиди профілів трубки Вентурі, що найчастіше використовуються 

наведені на рис.2. 

 
Рис. 2 Основні типи виконання трубки Вентурі 

 

Проведене моделювання потоку рідини при використанні основних видів 

профілів (рис.2) дозволило охарактеризувати умови виникнення гідродинамічної 

кавітації і поведінку течії по довжині сопла. Епюри математичного моделювання 

течії через сопла цих типів одержані за допомогою програмного забезпечення 

ANSYS CFD, що дозволяє моделювати всі гідродинамічні процеси. 

За допомогою аналізу результатів математичного моделювання був зроблений 

висновок, що для проведення подальших досліджень найбільш доцільним є вибір 

профілю А і профілю В. Профіль з дифузором у вигляді напівсфери  (Б) дозволить 

отримати невисоку інтенсивність кавітаційних ефектів, крім того, є складним у 

виготовленні. 

Була використана спеціальна комп’ютерна програма, створена в ІТТФ НАН 

України, для розрахунку розподілення тиску та швидкості потоку нескипаючої води 

по довжині сопла Вентурі, а також масової витрати рідини при заданих режимних 

параметрах. Програма базується на послідовному застосуванні рівняння Бернулі з 

початковою координатою 0x  і довільного перерізу x  з урахуванням рівнянь для 

визначення гідравлічних опорів. За допомогою програми визначалися наступні 

параметри потоку в соплі: витрата mG , швидкість в трубі, швидкість в горловині 1v , 

мінімальний тиск в горловині сопла гp . Визначалося також час drp  , за який тиск 

знижується від 0p  до  0lsat Tp , час grp , за який тиск зростає від гp  до  0lsat Tp  і 

інтервал grpx  - відстань від виходу з горловини (де 1ll pp   ) до точки всередині 

дифузора (де  0lsatl Tpp   ). 

При математичному моделюванні, яке представлено в розділі 3 проведено 

повний аналіз гідродинамічних процесів в кавітаційному реакторі на основі трубки 

Вентурі. При розрахунках беруться до уваги не лише опори всередині сопла, а також 
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опори на ділянці між відцентровим насосом та вхідним перерізом сопла і опори на 

ділянці труби за діафрагмою. Це опори, пов’язані з в’язким тертям, і опір на раптове 

звуження потоку на вході в сопло. Геометрію дослідженої ділянки сопла 

представлено на рис.2 а.  

Для моделювання поведінки кавітаційного кластеру в будь-якому кавітаційному 

реакторі і для чисельної оцінки ефективності дії кавітації необхідно встановити для 

даного реактора аналітичну залежність тиску в робочому об'ємі рідини від часу в 

результаті зовнішнього впливу. Якщо відома аналітична залежність  fp  , в 

рамках математичної моделі динаміки кавітаційного кластеру можна оцінити 

інтенсивність динамічної і енергетичної дії кластера, а також величину акустичного 

імпульсу як від кластера в цілому, так і від окремої кавітаційної бульбашки. Крім 

того, в рамках моделі розраховується термічна дія кавітації, яка є одним з  

факторів впливу  на властивості емульсії і утворення наноструктур. 

В даному дослідженні ставилося завдання знаходження аналітичної 

залежності  fp   в елементі рідини, що проходить в каналі трубки Вентурі, яка 

вважається одним з ефективних кавітаційних реакторів. В результаті проведеного 

чисельного дослідження запропонована методика розрахунку масової витрати, а 

також значень швидкості і тиску потоку води в будь-якому перетині трубки Вентурі 

в залежності від геометрії трубки, від перепаду тиску на її кінцях і від температури 

досліджуваної рідини. Таким чином, для будь-якої геометрії трубки Вентурі, для 

будь-якого значення перепаду тиску в трубці і для будь-якої температури 

рідини може бути встановлено основне рівняння кавітаційного реактора  fp  . 

Теоретичні дослідження показали, що при виборі оптимальних режимів 

кавітаційної обробки найбільш важливими характеристиками є діаметр горловини 

сопла, кут розкриття дифузору і площа внутрішнього прохідного перетину 

діафрагми. Із врахуванням цього були виготовлені і досліджувались в якості 

кавітаційних реакторів для створення гідродинамічної кавітації два види сопел 

(рис.3).  

 
 

                     а)                                                               б) 

Рис.3 Типи дослідних соплових пристроїв 

 

Сопло першого кавітаційного реактора (тип І) - кут розкриття конфузора 90 °, 

довжина горловини сопла 0,02 м, кут розкриття дифузора 120° (рис. 4, а); сопло 

другого реактора (тип ІІ) -  кут розкриття конфузора 90 °, довжина горловини сопла 

0,02 м, кут розкриття дифузора 12 ° (рис.4, б). Діаметр горловини сопла в 
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кавітаційних реакторах змінювався від 0,004 м до 0,016 м. Для посилення 

кумулятивних впливів на середовище, в потоці після соплового пристрою була 

встановлена діафрагма, що перекриває перетин потоку на 25-75% площі. 

На основі експериментальних даних був проведений розрахунок гідродинаміки 

потоку рідини усередині сопла через кавітаційний реактор І і ІІ типу без діафрагм і з 

використанням діафрагм різної площі перекриття потоку. Розрахунки показали, що в 

обох типах дослідних профілів кавітаційних реакторів, майже для всіх діаметрів 

сопел, кавітаційні явища відбуваються при числах кавітації 1<χ<2. Це свідчить про 

високу інтенсивність гідродинамічної кавітації. Зі збільшенням розміру прохідного 

діаметру кавітаційного реактора, кавітаційне число збільшується. 

Використання додаткового опору у вигляді діафрагми, що встановлена у потоці 

після кавітаційного змішувача має значний вплив на характер потоку. Зі 

зменшенням прохідного перетину діафрагми підвищується тиск Ркав, знижується 

число кавітації, що призводить до посилення впливу і покращення умов 

диспергування.  

В результаті кавітаційної обробки водопровідної води при різних діаметрах 

горловини сопла від 0,004 м до 0,016 мм відбувається  значне підвищення 

температури від початкової – на 28 - 31°С після 15 хв. обробки, що пов’язано з 

пульсацією і подальшим колапсом кавітаційних пухирців. Зміна діаметра горловини 

сопла кавітаційного реактора не впливає на зміну температурних показників. 

Використання діафрагми додатково підвищує температуру на 4-6  °С. 

Кавітаційна обробка призводить до збільшення рівня рН, порівняно до 

необробленої водопровідної води вже після першого циклу диспергування. При 

використанні реактору І типу з діаметром горловини сопла 0,012 м після 11 циклів 

обробки збільшення рівня рН відбувається на 0,5 одиниць а встановлення діафрагми 

призводить до збільшення рівня рН ще на 0,2 одиниці. 

Дослідження окисно-відновного показника (ОВП) показали, що при збільшенні 

тривалості обробки значення ОВП зменшуються в усіх дослідних зразках, що 

свідчить про накопичення активності електронів. При використанні кавітаційного 

реактора ІІ типу значення ОВП змінюються незначно - після 15 хв. інтенсивної 

обробки, приблизно на 1,7%. Використання діафрагми в даному випадку не вносить 

суттєвих змін у відповідних значеннях. Використання кавітаційного змішувача І 

типу дозволяє знизити значення ОВП, що свідчить про збільшення активності 

електронів. Використання діафрагми знижує значення цього показника у дослідних 

зразках обробленої водопровідної води у 2 рази. 

Таким чином, проведені дослідження дозволили охарактеризувати зміни 

властивостей середовища під впливом гідродинамічної кавітації. 

У четвертому розділі наведені результати експериментальних досліджень 

впливу теплотехнологічних умов диспергування складних гетерогенних систем з 

фосфоліпідами під дією ефектів гідродинамічної кавітації. 

Приведені результати дослідження впливу кавітаційної обробки на структурно-

механічні властивості дисперсної системи з фосфоліпідами, результати дослідження 

впливу тепломасообмінних параметрів обробки при диспергуванні матеріалу та 

зміну геометричних показників конструкції в кавітаційних змішувачах на 

властивості утворених систем. 
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Рис. 4 Залежність рН від тривалості кавітаційної обробки 

складної дисперсної системи з фосфоліпідами  

1 - водопровідна вода, без діафрагми; 2 - водопровідна 

вода з лецитином,  з діафрагмою; 3 -дистильована вода з 

лецитином, з діафрагмою 

При дослідженні впливу гідродинамічної кавітації на температурні показники і 

показники  pH дослідних систем з фосфоліпідами (рис.4) було визначено, що 

обробка дослідних дисперсій в кавітаційному змішувачі ІІ типу з діафрагмою, що 

перекриває потік на 75%, та без неї, з 5% концентрацією фосфоліпідів впродовж 9 

циклів (54 с), при використанні в якості дисперсійного середовища як 

водопровідної, так і дистильованої води, не призводить до суттєвих зміни водневого 

показника (рН) - відхилення значень становить 0,04 одиниці.  

 

Обробка 

контрольного зразку -  

водопровідної води 

при тій же 

циклічності збільшує 

показник рН на 0,5 

одиниці у порівнянні 

з необробленим 

зразком. Таким 

чином, можна 

зробити висновок, що 

фосфоліпіди у складі 

дисперсної системи 

стабілізують її 

електрохімічні 

показники при 

кавітаційній обробці. 

 

 

а) 
 

б) 

Рис. 5 - Залежність ефективної в'язкості водної дисперсії фосфоліпідів з 5% 

концентрацією від кутової швидкості обертів: а) до початку обробки (t=30±2 °С) б) 
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При дослідженні впливу кавітаційної обробки на реологічні властивості 

дисперсної системи з фосфоліпідами (рис. 5) було визначено, що водна дисперсна 

система з фосфоліпідами відноситься до неньютонівських псевдопластичних 

матеріалів, в яких при постійних температурах і тиску спостерігається 

непропорційна залежність між кутовою швидкістю ротора і напруженням (рис. 5 а). 

В результаті вимірювання ефективна в'язкість зменшується з підвищенням кутової 

швидкості. Система характеризується високими значеннями найбільшої ефективної 

в’язкості, що пояснюється властивостями фосфоліпідів, як стабілізатора. Під 

впливом напруження, по мірі збільшення градієнта швидкості, структура поступово 

порушується. Таким чином, криву залежності ефективної в'язкості від кутової 

швидкості можна умовно розділити на три зони: в першій - ефективна в'язкість 

починає стрімко зменшуватися, у другій - спостерігається уповільнення значень, а 

третя характеризується майже постійною величиною - в'язкістю зруйнованої 

структури (рис. 5 б). 

При аналізі порівняння результатів вимірювання ефективної в’язкості після 

обробки  дисперсних систем за допомогою гідродинамічної кавітації і методу ДІВЕ 

в РПА циліндричного типу було встановлено, що одержані показники практично не 

відрізняється. Отримані дані надалі будуть використані для  вибору найбільш 

раціональних параметрів проведення технологічного процесу, режимів роботи 

устаткування і оптимальних технологічних схем виробництва. 

Дослідження впливу тепломасообмінних параметрів обробки при диспергуванні 

на властивості утворених дисперсних систем показало наступне. 

При початкових температурах матеріалу 20 ±2 ºС та 30 ±2 ºС середній діаметр 

отриманих в результаті обробки частинок майже однаковий, що обумовлено 

поведінкою фосфоліпідів при температурах, нижчих за температуру фазового 

переходу. В результаті диспергування цих зразків утворюється стійка емульсія з 

частинками в широкому діапазоні від 30 нм до 2000 нм  із переважною кількістю 

великих частинок середнім діаметром 800 нм після дев’яти циклів диспергування. 

При цій температурі фосфоліпіди знаходиться в стані гелю. Підвищення 

температури проведення процесу до 40±2 °С призводить до покращення показників 

і збільшення дисперсності системи, що можна пояснити  переходом системи зі стану 

гелю у рідкокристалічний стан і полегшення умов проведення процесу 

диспергування і самоорганізації ліпідних везикул. 

При концентрації матеріалу 0,5% в результаті диспергування впродовж 99 с (9 

циклів) діапазон дисперсності становить від 21 нм до 3000 нм. Середній діаметр 

утворених частинок становить 518 нм. В результаті диспергування дослідного 

зразку з концентрацією 2,5 % діапазон дисперсності дещо зменшується і становить 

від 20 нм до 1900 нм. Середній діаметр утворених частинок, який становить 

приблизно 500 нм. Діапазон дисперсності дослідного зразку з концентрацією 

матеріалу 5% ще дещо зменшився, порівняно до попереднього, і становить від 14 нм 

до 1700 нм. Середній діаметр утворених частинок зменшується і становить 400 нм. 

Подальше підвищення концентрації матеріалу до 7,5% призводить до утворення 

щільної емульсії, яка після обробки схильна до утворення конгломератів, через це 

діапазон дисперсності, порівняно до попереднього зразка збільшується і становить 
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від 18 нм до 2700 нм. Середній діаметр утворених частинок збільшився, порівняно 

до попереднього зразка і становить 436 нм. 

Посилення інтенсивності впливу за рахунок підвищення циклічності обробки 

призводить до поступового зменшення середнього діаметра частинок для всіх 

дослідних зразків, що пояснюється збільшенням тривалості обробки. Найбільші 

значення середнього діаметра характерні для дослідного зразка з концентрацією 

0,5%. Найкращі умови диспергування створюються при диспергуванні зразка з 

концентрацією 5% фосфоліпідів – після 9 циклу диспергування середній діаметр 

утворених частинок є найменшим і становить 400 нм, а після 11 циклів – 323 нм. 

Значення середнього діаметру частинок дисперсних систем з концентрацією 2,5% і 

7,5%, оброблених за допомогою гідродинамічної кавітації, дуже наближені до нього 

і між собою, але зразок з концентрацією 7,5% характеризується високою 

початковою густиною матеріалу, що погіршує умови диспергування впродовж 

перших 3 циклів. 

Було досліджено вплив конструктивних змін в кавітаційних змішувачах на 

властивості утворених дисперсних систем. Експерименти проводились в 

кавітаційному реакторі І типу при різних діаметрах горловини сопла: 0,004 м, 0,006 

м, 0,008 м, 0,010 м, 0,012 м, 0,016м і при диспергуванні до 9 циклів обробки. 

Дослідним матеріалом виступала водна суспензія фосфоліпідів з концентрацією 5% 

і початковою температурою матеріалу 40±2°С.  Результати досліджень середнього 

діаметру частинок в залежності від збільшення циклічності обробки наведені на 

рис.6. 

 
Рис. 6- Залежність середнього діаметру частинок від діаметру горловини сопла 

кавітаційного реактора І типу при різній тривалості обробки  

 

Отримані експериментальні результати показали, що із збільшенням діаметру 

горловини сопла середній діаметр утворених частинок змінюється непропорційно. 

Найменші значення середнього діаметру відповідають найменшим числам кавітації.  

Для всіх дослідних зразків найменшій розмір частинок був отриманий при діаметрі 

горловини сопла 0,006 м (χ=0,92), діаметрі горловини сопла 0,010 м (χ=1,17), 

діаметрі горловини сопла 0,012 м (χ=1,21), що свідчить про посилений кавітаційний 

вплив. Використання в кавітаційному реакторі сопла з діаметром горловини 0,008 м 

(χ=1,29) і діаметром горловини 0,016 м (χ=1,37) призводить до погіршення умов 

диспергування і збільшення середнього діаметру утворених частинок, що 

0 

200 

400 

600 

800 

0 0,005 0,01 0,015 0,02 

С
ер

ед
н

ій
 д

іа
м

ет
р

 

ч
ас

ти
н

о
к
, 
н

м
 

Діаметр горловини сопла, м 

1 цикл 

3 цикли 

5 циклів 

7 циклів 

9 циклів 



14 

пояснюється послабленням кумулятивних впливів через збільшення чисел кавітації. 

Збільшення циклів обробки також призводить до поступового зменшення 

середнього розміру частинок за рахунок збільшення тривалості знаходження 

матеріалу в зоні кавітаційного впливу. 

Дослідження впливу встановлення в кавітаційному апараті додаткового опору у 

вигляді діафрагми показали її вагому роль для посилення кавітаційного впливу. 

Збільшення площі перекриття потоку призводить до зменшення діапазону 

дисперсності і зменшення середнього діаметру утворених частинок. 

Залежність розподілу дисперсності системи з фосфоліпідами з концентрацією 

5% після обробки в кавітаційному реакторі І типу з  діаметром горловини сопла 

dc=0,010 м впродовж 9 циклів з використанням діафрагми з перекриттям потоку на 

75% або без неї наведені на рис.7. 

 
Рис. 7 - Залежність розподілу дисперсності системи з фосфоліпідами після 

обробки в кавітаційному реакторі І типу з діаметром горловини сопла dc=0,010 м:  

1 – без діафрагми; 2 – з використанням діафрагми 

 

Отримані результати показали, що обидві дисперсні системи мають 

двохмодальний характер розподілу дисперсності. Діапазон дисперсності першого 

дослідного зразка становить від 14 нм до 2000 нм. Розмір найбільшої кількості 

частинок лежить в діапазоні від 200 нм до 1000 нм, що становить 70% і тільки 4% 

частинок мають розмір більше 1000 нм. Середній діаметр частинок становить 590 

нм. Діапазон дисперсності другого дослідного зразка майже такий самий, але 

характер розподілу відрізняється співвідношенням кількості частинок з розміром до 

100 нм і від 200 до 1000 нм. За рахунок того, що кількість частинок з розміром до 

100 нм збільшилась в двічі, зменшилась кількість частинок з розміром до 1000 нм. 

Середній діаметр частинок другого дослідного зразка також значно зменшився і 

становить   350 нм.  

Важливою характеристикою системи з високою дисперсністю є її стабільність 

при витримуванні впродовж певного часу. Отримані результати після 7 діб 

витримування свідчать, що дослідні зразки характеризуються високою стабільністю.  
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Особливості перебігу процесу диспергування в кавітаційному реакторі ІІ типу 

(трубки Вентурі) при зміні гідродинамічних умов так само оцінювали за 

ефективністю обробки складної гетерогенної системи і розміром утворених везикул 

фосфоліпідів. Дослідження проводились в кавітаційному реакторі ІІ типу при різних 

діаметрах горловини сопла: 0,01 м і 0,012 м при диспергуванні до 11 циклів 

обробки. Дослідним матеріалом виступала водна суспензія фосфоліпідів з 

концентрацією 5% і початковою температурою матеріалу 40±2°С. Результати 

досліджень дисперсності системи, утвореної при різних гідродинамічних умовах 

виникнення кавітаційних ефектів наведені на рис.8. 

 
Рис. 8 - Залежність середнього діаметру частинок системи з фосфоліпідами після 

обробки в кавітаційному реакторі ІІ типу: 1 – з діаметром горловини сопла  

dc=0,012 м; 2 – діаметром горловини сопла dc=0,010 м 

 

Отримані результати свідчать, що при диспергуванні гетерогенної системи з 

фосфоліпідами в кавітаційному реакторі ІІ типу з горловиною сопла dc=0,010 м 

(χ=1,17) середній діаметр частинок після 1 циклу диспергування становить 600 нм, 

при використанні сопла з діаметром 12 мм (χ=1,21) середній діаметр дещо 

збільшується і становить 682 нм. Зменшення кавітаційного числа дозволяє 

стверджувати при більш високу інтенсивність кавітаційних ефектів при 

використанні сопла з діаметром dc=0,010 мм, про що свідчить і зменшення 

середнього діаметру частинок дисперсної системи. Після диспергування впродовж 

перших п’яти циклів середній діаметр обох зразків стає майже однаковим. Таким 

чином, в результаті 11 циклів кавітаційної обробки в реакторі ІІ типу середній 

діаметр обох зразків дорівнює 420-440 нм. 

Було досліджено вплив діафрагм, що встановлювались в потоці після 

кавітаційного змішувача на інтенсивність кавітаційних ефектів в складних 

гетерогенних системах з фосфоліпідами. Інтенсивність оцінювали за ефективністю 

обробки складної дисперсної системи і середнім діаметром отриманих частинок. 

Залежність середнього діаметру частинок системи з фосфоліпідами після обробки в 

кавітаційному реакторі ІІ типу з діаметром горловини сопла dc=0,010 м без 

діафрагми і з діафрагмами різної площі перекриття потоку наведена на рис. 9.  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 2 4 6 8 10 12

Кількість циклів

Д
іа

м
ет

р 
ча

ст
и

н
ок

, 
н

м

1

2



16 

 
Рис. 9 – Залежність середнього діаметру частинок системи з фосфоліпідами після 

обробки в кавітаційному реакторі ІІ типу з діаметром горловини сопла dc=0,010 м:  

1 – без діафрагми; 2 – з використанням діафрагми з перекриттям перерізу отвору 

діафрагми на 25 % площі; 3 – з використанням діафрагми з перекриттям перерізу 

отвору діафрагми на 75 % площі  

 

Представлені на рис. 9 результати підтвердили висновок попередніх досліджень, 

що встановлення  в конструкцію кавітаційного змішувача діафрагми має значний 

вплив на розвиток кавітаційних ефектів. Із збільшенням площі перекриття потоку 

середній діаметр утворених частинок зменшується. Перекриття перерізу отвору на 

25% призводить до незначного зменшення середнього діаметру утворених частинок 

(приблизно на 40 нм), а збільшення площі перекриття до 75% дозволяє значно 

зменшити розмір утворених частинок. Вже після першого циклу диспергування з 

використанням діафрагми з перекриттям перерізу отвору діафрагми на 75 % площі, 

середній діаметр утворених частинок досягає розміру частинок, утворених в 

результаті обробки в кавітаційному реакторі без діафрагми після дев’ятого циклу. 

Підвищення інтенсивності впливу можна пояснити зниженням значення 

кавітаційного числа з 1,17 до 1,12. Після п’яти циклів диспергування зразка 3 

спостерігається зменшення інтенсивності кумулятивного впливу на утворені 

частинки. В результаті додаткового кумулятивного впливу впродовж ще 48 с (до 11 

циклів обробки) його середній діаметр зменшується на 40 нм, що становить 

приблизно 9%. Отримані висновки підтверджуються і за експериментальними 

даними, отриманими при діаметрі горловини сопла dc=0,012 м кавітаційного 

реактора ІІ типу.  

На підставі результатів проведених у роботі комплексних експериментальних і 

теоретичних досліджень було встановлено раціональні умови проведення 

кавітаційної обробки дисперсної системи з фосфоліпідами: кавітаційний реактор І та 

ІІ типу, dc=0,01 - 0,012 м, діафрагма з перекриттям перерізу отвору на 75%, витрати 

розчину 9,1 - 12,2 м³/год. 
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У п’ятому розділі  визначено ефективність застосування розробленої технології 

для одержання нано-форм перератів у сільському господарстві та засобів догляду за 

шкірою у косметичній промисловості. 

Результати досліджень дисперсності зразків добрив, рекомендованих до 

застосування у рослинництві (комплекс аміачної селітри та нітроамофоски з 

ліпідними наноструктурами) з умовним середнім діаметром в залежності від 

тривалості обробки в кавітаційному змішувачі представлені на рис. 10.  

 

 
Рис. 10 - Залежність умовного середнього діаметру частинок від кількості циклів 

диспергування  

 

Аналіз отриманих результатів (рис.10) свідчить, що використання  кавітаційного 

реактора ІІ типу при запропонованих теплотехнологічних режимах вже після 1 

циклу диспергування дозволяє отримати мікроемульсію з фосфоліпідними 

наноструктурами з умовним середнім діаметром частинок 440 нм. Додавання до 

дисперсної системи водорозчинних мінеральних добрив у сухій формі дещо 

збільшує умовний середній діаметр. Так, після першого циклу диспергування 

середній діаметр частинок зріс до 540 нм для зразка з препаратом нітроамофоски і 

до 670 нм для зразка з препаратом карбаміду. Це свідчить про недостатність 

кавітаційного впливу і тривалості обробки, через це певна кількість препаратів не 

перейшла в розчин.  Збільшення циклів рециркуляції призводить до поступового 

зменшення умовного середнього діаметру частинок дослідних зразків з препаратами 

добрив за рахунок посилення кавітаційного впливу. Після 9 циклів обробки 

(загальна тривалість становить 1 хв.) середній умовний діаметр частинок становив 

430 нм для обох препаратів добрив. Подальше збільшення циклів обробки не 

призводить до значних змін дисперсності системи. Результати досліджень розподілу 

дисперсності частинок зразків добрив для сільського господарства, отриманих в 

результаті диспергування методом гідродинамічної кавітації в реакторі ІІ типу після 

9 циклів обробки наведені на рис.11.  
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Рис. 11 - Розподіл дисперсності частинок препаратів добрив з ліпідними 

наноструктурами, утворених з використанням гідродинамічної кавітації 

 

Дослідження показали, що запропонована обробка дозволяє отримати  

мікроемульсію з загальним діапазоном дисперсності частинок від  13 нм до 1200 нм 

(контроль, рис.11). Найбільша кількість частинок, майже 80% має діапазон 

дисперсності від 200 нм до 1450 нм. Додавання в систему добрив дозволяє дещо 

звузити діапазон дисперсності. Найбільша кількість частинок, більше 80% лежить в 

діапазоні від 150 нм до 850 нм. Середній розмір частинок становить 430 нм. Такі 

частинки відносяться до одношарових великих везикул, які вважаються стійкими 

при зберіганні, характеризуються великим внутрішнім об’ємом і високою 

проникністю до середини клітин.  

Проведений комплекс досліджень дозволив розробити технологічну схему 

виробництва сучасних видів добрив у наноформі для сільського господарства 

(рис.12). 

 
 

Рис. 12 - Технологічна схема виробництва добрив у наноформі для сільського 

господарства: 1 - регулятор температури, 2 - ємність попереднього змішування,  

3 - запірна арматура, 4 - насос, 5 - витратомір, 6 - манометр, 7- кавітатор,  

8 – приймальна ємність, 9-охолоджувач, 10 - фасовочно-пакувальний пристрій   
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В результаті проведення робіт було доведено, що використання створеного 

кавітаційного апарату з визначеними раціональними геометричними 

характеристиками сопла і діафрагми, а також встановленими теплотехнологічними 

режимами обробки при виробництві добрив у наноформі для сільського 

господарства дозволяє зменшити питомі витрати енергії на обробку 1 м³ готової 

продукції до 2,5 разів (0,8 кВт·год/т)  у порівнянні з РПА (1,83 кВт·год/т ) і 

збільшити продуктивність в 3 рази (9,1 м³/год ). 

Ефективність використання розробленої технології і кавітаційного апарату була 

апробована для косметичної промисловості при виробництві засобів догляду за 

шкірою. З метою ефективності роботи обладнання, що працює на основі методу 

гідродинамічної кавітації були напрацьовані дослідні партії «Бальзаму β-

каротинового» для догляду за шкірою. Результати розподілу дисперсності частинок 

за розміром отриманого препарату наведені на рис.13. 

 
Рис.13 Розподіл дисперсності частинок β-каротинового бальзаму: 1 – після 

диспергування, 2 – після витримування впродовж 14 діб.  

 

Дослідження показали, що залежність розподілу дисперсності носить 

одномодальний характер. В результаті використання запропонованих  

гідродинамічних умов і теплотехнологічних режимів обробки утворюється 

мікроемульсія з діапазоном дисперсності частинок від 17 нм до 550 нм. Більшість 

частинок (86%) мають розмір до 100 нм. Середній діаметр частинок становить 70 

нм, які є структурно стійкими і легко проникають в шкіру. 

З метою визначення стабільності системи утворена мікро емульсія зберігалась 

при t = 4±2 °С впродовж 14 діб. Після вказаного терміну визначення  дисперсності 

було проведено повторно. Повторні дослідження показали, що в результаті 

витримки утвореної мікро емульсії діапазон дисперсності частинок залишився 

майже незмінним.  

Таким чином, використання гідродинамічного кавітаційного апарату проточного 

типу в косметичному виробництві дозволяє отримати якісні, стійкі у зберіганні 

препарати нанодіапазону.  
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ВИСНОВКИ 

 

В дисертаційній роботі вперше в Україні запропоновано нове вирішення 

наукової проблеми, що полягає у використанні ефектів гідродинамічної кавітації для 

підвищення енергоефективності промислової технології виробництва ліпідних 

наноструктур для різних галузей промисловості.  

1. Доведено, що використання гідродинамічної кавітації як активної складової 

механізмів дискретно-імпульсного введення енергії сприяє інтенсифікації 

конвективного тепло і масопереносу в процесі зростання і зхлопування сукупності 

бульбашок в каверні і створює активний динамічний вплив на дисперсні частинки 

емульсійних систем.  

2. Проведено математичне моделювання гідродинамічних процесів при 

стаціонарній течії рідини через профільовані сопла типу Вентурі.  На основі 

результатів розрахунку по моделі зроблено вибір раціональних геометричних 

характеристик сопла: довжина та діаметр горловини, кути розкриття конфузора і 

дифузора та площа поверхні отвору регулюючої діафрагми, які застосовувалися при 

виготовленні стенду та проведенні експериментальних досліджень.  

3. В результаті експериментальних досліджень води через сопло при різних 

режимних параметрах визначено характеристику гідродинаміки потоку в залежності 

від конструкції кавітаційного апарату. 

4. Результати експериментальних досліджень по впливу кавітаційних ефектів в 

соплі Вентурі показали доцільність використання гідродинамічної кавітації при 

обробці рідких гетерогенних систем та високу ефективність диспергування системи 

з фосфоліпідами для отримання ліпідних наноструктур із заданими властивостями.  

5. Проведено дослідження впливу теплофізичних параметрів гетерогенної 

системи та режимів обробки на процес диспергування. Встановлено, що раціональні 

умови обробки створюються при диспергуванні зразка з початковою температурою 

40±1°С і концентрації фосфоліпідів 2,5%-5% при 5-7 циклах обробки  

6. Доведено високу стабільність дисперсних систем з ліпідними везикулярними 

наноструктурами, утвореними під дією ефектів гідродинамічної кавітації, що 

підтверджує високу ефективність запропонованого методу обробки.  

7. На основі проведеного комплексу експериментальних та аналітичних 

досліджень доведено доцільність застосування кавітаційної технології при 

виробництві сучасних препаратів з ліпідними наноструктурами. 

8. Обґрунтовано раціональні гідродинамічні і теплотехнологічні режими  

кавітаційного диспергування складних гетерогенних систем при виробництві 

нанопрепаратів для різних напрямків їх застосування. Розроблено промислові 

технології виробництва сучасних препаратів з використанням ліпідних 

наноструктур різних галузей промисловості, зокрема, в сільському  господарстві і  в 

косметичній промисловості. 

9. Доведено, що використання розробленого кавітаційного апарата на основі 

сопла Вентурі дозволяє в 2,5 разів зменшити питомі витрати енергії на обробку 1 м3 

готової продукції і в 3 рази збільшити продуктивність у порівнянні до РПА.  
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10. Апробовано ефективність застосування розробленої технології і обладнання 

при виробництві нанопрепаратів у сільському господарстві і в косметичній 

промисловості.  Встановлено, що запропонований метод  обробки дозволяє 

отримати якісні, стійкі у зберіганні високодисперсні препарати, які відповідають 

вимогам нормативної документації.  
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АНОТАЦІЯ 

Макаренко А.А. Вплив гідродинамічної кавітаційної обробки складних 

гетерогенних систем на утворення ліпідних наноструктур. - Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація  на  здобуття  наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.14.06 — Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. 

(144 теплоенергетика)— Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена науковому обґрунтуванню використання  

ефектів гідродинамічної кавітації для створення енергоефективних промислових 

технологій виробництва препаратів з ліпідними наноструктурами. 

Встановлено  доцільність використання ефектів гідродинамічної кавітації для 

інтенсифікації процесів диспергування і гомогенізації гетерогенних систем і 

раціонального використання введеної енергії.  

Проведено математичне моделювання гідродинаміки потоку проточного 

кавітаційного реактора статичного типу (типу сопла Вентурі). Виконаний 

розрахунок оптимальних параметрів профілів сопла кавітаційних реакторів для 

посилення впливів на гетерогенне середовище. На основі результатів моделювання 

зроблений вибір профілів сопел. 

Проведено експериментальні дослідження і визначено залежності впливу 

гідродинамічних та теплотехнологічних режимів і параметрів проведення процесу 

на фізико-хімічні властивості води і ліпідних наноструктур. 

Визначені раціональні параметри тепло технологічних режимів диспергування 

методом гідродинамічної кавітації для отримання ліпідних наноструктур із 

заданими властивостями. 

На основі одержаних результатів запропоновано нове вирішення наукової 

проблеми, що полягає у розроблені енергоефективної промислової технології 

виробництва препаратів з наноструктурами. Проведено апробацію ефективності 

роботи обладнання і розробленої технології у різних галузях промисловості . 

Ключові слова:  гідродинамічна кавітація, тепломасообмінні процеси, сопло 

Вентурі, диспергування, гомогенізація, фосфоліпідні наноструктури.  
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ABSTRACT 

Andrii A. Makarenko. The effect of hydrodynamic cavitation processing of 

complex heterogeneous systems on the formation of lipid nanostructures. - 

Qualification scientific work with the manuscript copyright. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of the candidate of technical sciences in 

the specialty 05.14.06 - Technical thermophysics and industrial thermal power 

engineering. (144 - Thermal Power Engineering) - Institute of Technical Thermophysics of 

the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to the scientific substantiation of the use of the effects of 

hydrodynamic cavitation for the creation of energy-efficient industrial technologies for the 

production of drugs with lipid nanostructures. 

The expediency of using the effects of hydrodynamic cavitation is established for the 

intensification of the processes of dispersion and homogenization of heterogeneous 

systems and the rational use of the introduced energy. 

The mathematical modeling was carried out for the flow hydrodynamics of a flow 

cavitational reactor of a static type (Venturi nozzle type). The calculation of optimal 

parameters is performed for the cavitation reactor nozzle profiles for increasing the effects 

on the heterogeneous medium. Based on the results of the simulation, a selection of nozzle 

profiles was made. 

The experimental researches were carried out and it was determined the dependences 

of the influence of hydrodynamic and heat-engineering modes and parameters of the 

process on the physical and chemical properties of water and lipid nanostructures. 

The rational parameters of the heat of technological regimes of dispersion by the 

method of hydrodynamic cavitation for the determination of lipid nanostructures with 

given properties are determined. 

On the basis of the obtained results, a new solution of the scientific problem is 

proposed, consisting of developed energy-efficient industrial technology for the 

production of nanostructured preparations. The approbation of the effectiveness of the 

equipment and the developed technology in various industries was carried out 

Key words hydrodynamic cavitation, heat and mass transfer processes, Venturi 

nozzle, dispersion, homogenization, phospholipid nanostructures. 

 

 


