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АНОТАЦІЯ 

Макаренко А.А. Вплив гідродинамічної кавітаційної обробки 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. 

На основі проведеного аналізу науково-технічної і патентної літератури  

відзначено низьку енергоефективність більшості технологій і обладнання для 

виробництва ліпідних наноструктур. Аналітичні дослідження показали актуальність 

підвищення продуктивності і зменшення енерговитрат існуючих технологій. На 

сьогодні явища гідродинамічної кавітації використовуються для інтенсифікації 

багатьох масообміних  процесів пов’язаних з обробкою гетерогенних середовищ, 

таких як гомогенізація, диспергування та емульгування. Принцип роботи проточних 

кавітаційних змішувачів заснований на нестаціонарності потоків рідини за рахунок 

імпульсного багатофакторного впливу і активних гідродинамічних ефектах.  При 

розвиненні кавітаційних явищ, внаслідок зхлопування кавітаційних бульбашок, 

виникають високоамплітудні енергетичні імпульси, що супроводжуються 

гідравлічними ударами з тривалістю декілька наносекунд і концентрування енергії 

таких імпульсів в дискретних локальних робочих зонах нанометрових розмірів. 

Таким чином, гідродинамічні кавітаційні апарати дозволяють здійснити 

перетворення енергії низької концентрації в енергію високої локальної концентрації 

в нестійких точках структури речовини і досягти великої потужності імпульсного 

енергетичного впливу на оброблювану систему на мікро- і нанорівні. 

Наведено результати комплексних аналітичних і експериментальних 

досліджень впливу кавітаційних ефектів в гідродинамічних змішувачах статичного 

типу на процеси тепло масообміну і гідродинаміки в гетерогенних системах.  
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Проведено математичне моделювання поведінки течії по довжині сопла 

Вентурі, зміни швидкості та тиску при русі потоку рідини через сопла різних 

профілів, що дозволило охарактеризувати умови виникнення і розвитку 

гідродинамічної кавітації. 

Математична модель, створена в ІТТФ НАН України, була удосконалена і 

використана для розрахунку розподілення тиску та швидкості потоку не скипаючої 

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

режимних параметрах. Це дозволило провести повний аналіз гідродинамічних 

процесів в кавітаційному реакторі на основі трубки Вентурі і оцінити інтенсивність 

динамічної і енергетичної дії кавітаційних бульбашок. 

В результаті проведеного чисельного дослідження запропонована методика 

розрахунку масової витрати, швидкості і тиску потоку води в будь-якому перетині 

трубки Вентурі в залежності від геометрії трубки. 

Проведене математичне моделювання гідродинаміки потоку показало, що 

найбільш важливими характеристиками, які впливають на виникнення і розвиток 

кавітаційних ефектів  є: діаметр горловини сопла, кут розкриття дифузору, наявність 

додаткових опорів і площа їх внутрішнього прохідного перетину.  

Для проведення експериментальних досліджень був розроблений, 

виготовлений і змонтований експериментальний стенд зі змінними соплами Вентурі 

і діафрагмами для визначення параметрів гідродинаміки потоку під впливом 

гідродинамічної кавітації.  

На основі експериментальних даних був проведений розрахунок 

гідродинаміки потоку рідини через сопла двох дослідних профілів з діаметрами 

сопла від 0,004 м до 0,016 м і кутами розкриття дифузора 12 ° і 120 °. 

Розрахунки показали, що в обох типах дослідних профілів кавітаційних 

реакторів, майже для всіх діаметрів сопел, кавітаційні явища відбуваються з 

високою інтенсивністю впливів. Отримані результати показали, що зі збільшенням 

розміру прохідного діаметру сопла кавітаційного реактора, кавітаційне число 

збільшується. Визначено, що використання додаткового опору у вигляді діафрагм з 

площею перекриття потоку від 25% до 75%, встановлених у потоці після 
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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.  

Явище кавітації викликає ряд ефектів, одним з яких є підвищення температури 

в кавітаційній зоні, за рахунок пухирців, що зхлопуються. Дослідивши як зростає 

температура в залежності від гідродинамічних умов проведення процесу і 

розрахувавши число кавітації нами було встановлено математичну залежність 

впливу швидкості зміни температури від числа кавітації, що дає змогу оцінювати 

ефективність роботи кавітаційного реактору. 

В результаті впливу гідродинамічної кавітації відбуваються зміни 

властивостей середовища, в т.ч. фізико-хімічних і електрохімічних показників. До 

показників, якими характеризуються зміни властивостей води є водневий показник 

(рН), окисно-відновний потенціал (ОВП), електропровідність та ін. Результати 

досліджень показали, що кавітаційна обробка призводить до збільшення водневого 

показника для обох типів профілів, причому зі зменшенням діаметра горловини 

сопла інтенсивність впливу підвищується і значення показника зростають. 

Встановлення в конструкцію кавітаційного змішувача додаткового опору у вигляді 

діафрагми дозволяє посилити вплив на дисперсійне середовище, що призводить до 

додаткового підвищення рівня рН для обох профілів сопел. Під впливом ефектів 

гідродинамічної кавітації змінюється і ОВП. Результати досліджень  показали, що 

при збільшенні тривалості обробки значення ОВП зменшуються в усіх дослідних 

зразках, що свідчить про накопичення активності електронів. 

Наступним етапом були дослідження впливу гідродинамічної кавітації на 

складні гетерогенні системи з фосфоліпідами при зміні теплотехнологічних режимів 

і параметрів проведення процесу диспергування. Ефективність впливу визначалась 

за дисперсністю утвореної системи. Розподіл дисперсності визначали методом  

фотонної кореляційної спектроскопії на лазерному кореляційному спектрометрі 

“ZetaSizer–3” (Malvern Instruments, Великобританія). 

Дослідження впливу температури і концентрації фосфоліпідів показали, що 

при початкових температурах матеріалу 20 ±2 ºС та 30 ±2 ºС середній діаметр 
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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. 

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, полегшенням умов 

проведення процесу диспергування і самоорганізацією ліпідних везикул. 

Встановлений вплив концентрації фосфоліпідів на дисперсність утвореної 

системи. Дослідження дисперсності дослідних зразків з концентрацією фосфоліпідів 

від 0,5% до 7,5% показали, що збільшення концентрації призводить до збільшення 

дисперсності утвореної в результаті запропонованої обробки системи. Так, при 

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

діапазон дисперсності становить від 20 нм до 3000 нм, середній діаметр утворених 

частинок - 520 нм. Збільшення концентрації фосфоліпідів до 2,5 % призводить до 

зменшення кількості частинок великого розміру і зменшення діапазону дисперсності 

від 20 нм до 1900 нм. Середній діаметр утворених частинок також зменшується і 

становить приблизно 490 нм. Диспергування дослідного зразку з концентрацією 

матеріалу 5% дозволяє ще зменшити діапазон дисперсності і отримати середній 

діаметр частинок приблизно 400 нм. Подальше підвищення концентрації матеріалу 

до 7,5% призводить до утворення більш щільної емульсії, яка після обробки схильна 

до утворення конгломератів, через це кількість частинок з розміром більше 1000 нм 

починає зростати, діапазон дисперсності, порівняно до попереднього зразка 

збільшується, а середній діаметр утворених частинок становить 440 нм. 

Збільшення кількості циклів обробки призводить до поступового зменшення 

діапазону дисперсності і середнього діаметра утворених частинок для всіх 

дослідних зразків, що пояснюється збільшенням тривалості знаходження частинок в 

зоні активного впливу. Дисперсність зразків з концентрацією 2,5 і 7,5 %, отриманих 

в результаті однакової кількості циклів диспергування дуже наближені між собою, 
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але зразок з концентрацією 7,5 % характеризується високою початковою густиною 

матеріалу, що погіршує умови диспергування впродовж перших 3 циклів. Найкращі 

умови диспергування створюються зразка з концентрацією 5% фосфоліпідів: при 9 

циклах обробки середній діаметр утворених частинок становить 400 нм, а при 11 

циклах – 320 нм.  

Було досліджено вплив конструктивних особливостей дослідних кавітаційних 

змішувачів на властивості утворених дисперсних систем з фосфоліпідами. 

Експерименти проводились в кавітаційних реакторах з соплами двох дослідних 

профілів з кутами розкриття дифузора 12 ° і 120 ° і діаметрами сопла від 0,004 м до 

0,016 м при диспергуванні до 9 циклів обробки. Дослідним матеріалом виступала 

водна суспензія фосфоліпідів з концентрацією 5% і початковою температурою 

матеріалу 40±2°С. Отримані експериментальні результати показали, що із 

збільшенням діаметру горловини сопла середній діаметр утворених частинок 

змінюється непропорційно. Найменші значення середнього діаметру відповідають 

найменшим числам кавітації при обробці.  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 пояснюється послабленням 

кумулятивних впливів через збільшення чисел кавітації. Зі збільшенням циклів 

обробки відбувається поступове 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 в 

дисперсній системі з фосфоліпідами. Збільшення площі перекриття потоку 

призводить до зменшення діапазону дисперсності і зменшення середнього діаметру 

утворених частинок. 
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Важливою характеристикою системи з високою дисперсністю є її стабільність 

при витримуванні впродовж певного часу. Отримані результати після 7 діб 

витримування при температурі 4±2 °С свідчать, що дослідні зразки 

характеризуються високою стабільністю.  

Дослідження динамічної (ефективної) в'язкості дисперсної системи з 

фосфоліпідами, отриманої в результаті впливу ефектів гідродинамічної кавітації, 

показали, що частина зв’язків коагуляційної структури, утвореної при взаємодії 

води з колоїдними частинками фосфоліпідів, в результаті обробки незворотньо  

руйнується, а система з макрогетерогенного або гомогенного стану переходить в 

мікрогетерогенну колоїдну дисперсію, що супроводжується різкими змінами 

структурних властивостей. 

На підставі результатів проведених у роботі комплексних експериментальних 

і теоретичних досліджень було визначено раціональні умови проведення 

кавітаційної обробки дисперсної системи з фосфоліпідами. 

Проведений комплекс досліджень дозволив розробити технологічну схему 

виробництва препаратів з ліпідними наноструктури методом гідродинамічної 

кавітації. 

Розроблена технологія була апробована для виробництва добрив з 

фосфоліпідними везикулярними наноструктурами для кореневої і некореневої 

підкормки рослин за замовленням Компанії «Zelenkray». Дослідження показали, що  

препарати добрив з ліпідними наноструктурами, виготовлені за технологією і на 

експериментальному обладнанні Інституту технічної теплофізики НАН України 

характеризується високою дисперсністю і стабільністю емульсії, що відповідає 

заданим умовам. В результаті проведення робіт було доведено, що використання 

створеного кавітаційного апарату з визначеними раціональними геометричними 

характеристиками сопла і діафрагми, а також встановленими теплотехнологічними 

параметрами обробки при виробництві добрив у наноформі для сільського 

господарства дозволяє зменшити питомі витрати енергії на диспергування 1 м³ 

готової продукції у 2,5-4 разів (0,76 кВт) у порівнянні з РПА (3 кВт ) і збільшити 

продуктивність в 3 рази (9,1 м³/год ). 
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Ефективність використання створеного 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. 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 клітину шкіри. 

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.  

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. 

Based on the analysis of scientific, technical and patent literature, the low energy 

efficiency of most technologies and equipment for the production of lipid nanostructures 

was noted.  Analytical studies have shown the relevance of increased productivity and 

reduced energy consumption of existing technologies. Today, the phenomena of 

hydrodynamic cavitation are used to intensify many mass transfer processes associated 

with the treatment of heterogeneous media such as homogenization, dispersion, and 

emulsification. The principle of flow cavitation mixers is based on the unsteadiness of 

fluid flows due to impulse multifactorial effects and active hydrodynamic effects. In case 

of cavitation phenomena, due to the extinction of cavitation bubbles, high-amplitude 

energy impulses arise which are accompanied by hydraulic impacts with a duration of 

several nanoseconds and the concentration of the energy of such impulses in discrete local 

working zones of nanometer sizes. Thus, the hydrodynamic cavitation apparatus allows 

the transformation of low-energy energy into high local concentration energy at unstable 

points of the structure of the substance and to achieve a high power of the pulsed energy 

influence on the processed system on the micro and nanoworks. 

The results of complex analytical and experimental studies of the influence of 

cavitation effects in static type hydrodynamic mixers on processes of heat transfer of mass 

and hydrodynamics in heterogeneous systems are presented. 
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The mathematical modeling of flow behavior along the length of the Venturi nozzle, 

changes in velocity and pressure during a flow of liquid through nozzles of various 

profiles were made, which allowed to characterize the conditions of origin and 

development of hydrodynamic cavitation. 

The mathematical model, created at Institute of Engineering Thermophysics of NAS 

of Ukraine, has been refined and used to calculate the distribution of the pressure and 

velocity of the flow of not boiling water along the length of the Venturi nozzle, as well as 

the mass flow of liquid under given regime parameters. This allowed to conduct complex 

analysis of hydrodynamic processes in a cavitation reactor based on the Venturi tube and 

estimate the intensity of the dynamic and energy action of cavitation bubbles. 

As a result of the numerical study, we propose a method for calculating the mass 

flow, velocity, and pressure of the water flow at any intersection of the Venturi tube, 

depending on the geometry of the tube. 

Mathematical modeling of hydrodynamic flow showed that the most important 

characteristics that affect the emergence and development of cavitation effects are: 

diameter of the neck of the nozzle, diffuser angle, the presence of additional resistance and 

the area of their internal passage section. 

For experimental research, an experimental booth with variable Venturi nozzles and 

diaphragms for the determination of the parameters of the hydrodynamics of the flow 

under the influence of hydrodynamic cavitation was designed and constructed. 

On the basis of experimental data, the hydrodynamics of the flow of fluid through 

the nozzles of two experimental profiles with nozzle diameters from 0.004 m to 0.016 m 

and the angles of the diffuser opening 12 ° and 120 ° was performed.  

Calculations have shown that in both types of test profiles of cavitation reactors, for 

almost all diameters of nozzles, cavitation phenomena occur with high intensity of 

influences. The obtained results have shown that with increasing diameter of the cavitation 

reactor nozzle, the cavitation number increases. It has been determined that in using an 

additional resistance in the form of diaphragms with an area of overlap flow from 25% to 

75% installed in the flow after the cavitation mixer has a significant effect on the nature of 

the flow. With decreasing of the through-passage diaphragm, the pressure Ркав is 
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increased, the number of cavitation is decreased, which is resulting in increased effects 

and improved dispersion conditions.  

The phenomenon of cavitation causes a number of effects, one of which is the 

increase in temperature in the cavitational zone, due to the expelling of bubbles. After 

investigating how the temperature rises, depending on the hydrodynamic conditions of the 

process and calculating the number of cavitation, we have established the mathematical 

dependence of the influence of the rate of temperature change on the number of cavitation, 

which makes it possible to evaluate the efficiency of the cavitation reactor. 

As a result of the influence of hydrodynamic cavitation, changes in the properties of 

the environment occur, including physicochemical and electrochemical indicators. The 

indicators that characterize changes in water properties are the potential of hydrogen (pH), 

oxidation-reduction potential (ORP), electrical conductivity, and others. The research 

results showed that cavitation processing leads to an increase in pH for both types of 

profiles, and with decreasing diameter nozzle throat intensity of exposure increases and 

the value of the index increases. The installation of an additional resistance in the form of 

a diaphragm in the design of a cavitation mixer can increase the effect on the dispersion 

medium, which leads to an additional increase of the pH level for both nozzle profiles. 

Under the influence of the effects of hydrodynamic cavitation, the ORP also changes. The 

research results showed that with increasing duration of treatment ORP value decreased in 

all experimental samples, indicating of the accumulation of electrons activity. 

The next stage was research of the effect of hydrodynamic cavitation in complex 

heterogeneous systems with phospholipids with changing the heat engineering regimes 

and the parameters of conducting the process of dispersion. The effectiveness of the 

influence was determined by the dispersion of the generated system. Distribution of 

dispersion was determined by the method of photon correlation spectroscopy on the laser 

correlation spectrometer "ZetaSizer-3" (Malvern Instruments, Great Britain). 

Investigations of the influence of temperature and concentration of phospholipids 

showed that at the initial material temperature 20 ± 2 ° C and 30 ± 2 ° C the average 

diameter of the particles obtained as a result of particle processing was almost the same, 

which was caused by the behavior of phospholipids at temperatures below the phase 
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transition temperature. As a result of the dispersion of these samples, a stable emulsion 

with particles in a wide range from 30 nm to 2000 nm with a predominant number of large 

particles with an average diameter of 800 nm after nine cycles of dispersion is formed. 

Raising the temperature of the process to 40 ± 2 ° C leads to improved indexes and 

increased system dispersion, which can be explained by the transition of the system from 

the state of gel in the liquid crystal state, facilitating the process of dispersion conditions 

and self-organization of lipid vesicles. 

The influence of the concentration of phospholipids on the dispersion of the 

generated system is established. Investigation of the dispersion of test specimens with the 

concentration of phospholipids from 0.5% to 7.5% showed that an increase in 

concentration leads to an increase in the dispersion formed by the proposed treatment 

system. Thus, when the concentration of the material is 0.5% due to dispersion over a 

period of 99 s (9 cycles), the range of dispersion is from 20 nm to 3000 nm, with an 

average diameter of the formed particles - 520 nm. Increasing the concentration of 

phospholipids to 2.5% leads to a decrease in the number of particles of the large size and a 

decrease in the range in dispersion from 20 nm to 1900 nm. The average diameter of the 

formed particles also decreases and is approximately 490 nm. The dispersion of the 

prototypes material with a concentration of 5% allows to further reduce the range of 

dispersion and obtain an average particle diameter of about 400 nm. Further increase of 

the concentration of material to 7.5% leads to the formation of a more dense emulsion, 

which after processing is prone to the formation of conglomerates, because of this the 

number of particles with a size greater than 1000 nm increases, the range of dispersion 

compared with the previous sample also increases, and the average diameter of the formed 

particles is 440 nm . 

The increase in the number of processing cycles leads to a gradual decrease in the 

range of dispersion and the average diameter of the formed particles for all experimental 

samples, which is explained by an increase the time of the finding particles in the zone of 

active influence. The dispersion of samples with a concentration of 2.5% and 7.5% 

resulting from the same number of dispersion cycles is very close to each other, but a 

sample with a concentration of 7.5% is characterized by a high initial density of the 
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material, which worsens the dispersion conditions during the first 3 cycles. The best 

dispersion conditions are in the sample with a concentration of 5% phospholipids: at 9 

cycles of treatment the average diameter of the formed particles is 400 nm, and at 11 

cycles – 320 nm. 

The influence of design features of experimental cavitation mixers on the properties 

of formed disperse systems with phospholipids was investigated. Experiments were 

carried out in the cavitation reactors with nozzles of two test profiles with angles of 

opening of the diffuser 12° and 120° and the diameter of the nozzle from 0.004 m to 0.016 

m with the dispersion to 9 cycles of processing. The test material was an aqueous 

suspension of phospholipids with a concentration of 5% and an initial temperature of the 

material 40 ± 2° С. The experimental results showed that with an increase of the diameter 

of the neck of the nozzle, the average diameter of the formed particles varies 

disproportionately. The smallest value of the diameters corresponds to the smallest 

numbers of cavitation during processing. For all prototypes, the smallest particle size was 

obtained at a diameter of the nozzle neck 0.006 m (χ = 0.92), a diameter of the nozzle neck 

0.010 m (χ = 1.17), a diameter of the nozzle neck 0.012 m (χ = 1.21), which shows an 

increased cavitation effect. The use of a nozzle with a diameter of the neck 0.008 m (χ = 

1.29) and a diameter of a nozzle neck 0.016 m (χ = 1.37) in the cavitation reactor leads to 

deterioration of the conditions of dispersion and increase of the average diameter of the 

formed particles, which is explained by the weakening of cumulative effects due to an 

increase in the numbers of cavitation. With the increase of the processing cycles, a gradual 

decrease in the average particle size occurs due to an increase in the length of the material 

in the zone of cavitation influence. 

The research of the influence on installing an additional resistance in the form of a 

diaphragm in the cavitational apparatus has shown an important role in enhancing the 

cavitation influence in the dispersion system with phospholipids. An increase of the 

surface of the overlapping flow leads to a decrease in the range of dispersion and a 

decrease in the average diameter of the formed particles. 
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An important characteristic of a system with high dispersion is its stability when 

maintained for a certain time. The results obtained after 7 days of storage at a temperature 

of 4 ± 2° C indicate that the samples are characterized by high stability. 

Investigation of the dynamic viscosity of a dispersed system with phospholipids, 

which was obtained as a result of the influence of the effects of hydrodynamic cavitation, 

showed that part of the bonds of the coagulation structure formed during the interaction of 

water with colloidal particles of phospholipids as a result of treatment is irreversibly 

destroyed, and a system with a macro heterogenic or a homogeneous state passes into a 

microheterogeneous colloidal dispersion, which is accompanied by abrupt changes in 

structural properties. 

Based on the results of complex experimental and theoretical researches carried out 

in the work, rational conditions for the cavitation treatment of a disperse system with 

phospholipids were determined. 

The conducted complex of researchers allowed to develop a technological scheme 

for the production of drugs with lipid nanostructures by hydrodynamic cavitation. 

The developed technology has been tested for the production of fertilizers with 

phospholipid vesicular nanostructures for root and non-root fertilizing of plants on request 

of the Company "Zelenkray". Researches have shown that preparations of fertilizers with 

lipid nanostructures, manufactured according to the technology and on experimental 

equipment of Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine, are 

characterized by high dispersity and stability of the emulsion, which corresponds to the 

given conditions. As a result of the work it was proved that the use of the designed 

cavitation apparatus with the determined rational geometric characteristics of the nozzle 

and diaphragm, as well as the established thermal engineering parameters of treatment in 

the production of fertilizers in nanoform for agriculture, allow to reduce the specific 

energy consumption for dispersing 1 m³ of finished products in 2.5 -4 times (0,76 kW) 

compared to the rotor and pulsation device (3 kW) and increase productivity by 3 times 

(9,1 m³ / h). 

The effectiveness of the designed cavitation apparatus has been tested for the 

cosmetic industry in the manufacture of skin care products. For the purpose of the 
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effectiveness of the equipment working on the basis of the hydrodynamic cavitation 

method, experimental samples of "β-carotene Balsam" for skin care have been produced. 

Researchers have shown that the dependence of the distribution of dispersion has a single-

modal nature. As a result of the application of the proposed hydrodynamic conditions and 

the heat engineering treatment regimes, a microemulsion with a range of dispersion of 

particles from 17 nm to 550 nm is formed. Most of the particles (86%) have a size up to 

100 nm. The average particle diameter is 70 nm, which is structurally stable and easily 

penetrates the cell of the skin. 

In order to determine the stability of the system, the formed microemulsion was 

maintained at t = 4 ± 2 ° C for 14 days. After this period, the dispersion determination was 

carried out repeatedly. Repeated studies have shown that as a result of the exposure of the 

formed microemulsion, the range of dispersion of the particles remained almost 

unchanged. Thus, the use of a hydrodynamic cavitational apparatus of a flowing type in 

cosmetic production allows obtaining high-quality resistant to storage nano-range 

preparations. 

Keywords: hydrodynamic cavitation, heat-mass-exchange processes, Venturi 

nozzle, dispersion, homogenization, phospholipid nanostructures. 
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ВСТУП 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. 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 хіміко-

технологічних 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 
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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 науково дослідної 

роботи молодих вчених Інституту технічної теплофізики НАН України в період 

2015 – 2016 рр. «Дослідження впливу кавітаційних ефектів в апаратах ДІВЕ на 

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

Мета роботи наукове обгрунтування використання ефектів гідродинамічної 

кавітації для створення енергоефективної промислової технології виробництва 

препаратів з ліпідними наноструктурами із заданими властивостями 

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;   
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 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; 

 обгрунтувати 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 обгрунтування раціональних режимів кавітаційної обробки в 
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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 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.  

- Запропоновано використанням ліпідних везикулярних наноструктур, 

одержаних методом гідродинамічної кавітації в косметичній промисловості при 

виробництві бальзамів для догляду за тілом.  

Особистий внесок здобувача полягає  в аналізі стану проблеми, 

обґрунтуванні і розробці основних ідей дисертації, у постановці та вирішенні 
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завдань теоретичного, експереминтального 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. 

Апробації результатів дисертації  

Основні результати досліджень за темою дисертації були предметом 

обговорення на міжнародних та всеукраїнських конференціях, 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., 2017); 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, 
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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. Дисертація 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 3 додатки. Список 

використаних бібліографічних джерел містить 183 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

 СТАН ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

Концепція соціально-економічного розвитку України передбачає  

інтенсифікацію виробництва на основі інновацій, що створюються в процесі 

наукової і інженерної діяльності. Інтенсифікація процесів пов’язана з вирішенням 

комплексної науково-технічної проблеми. Вона спрямована на збільшення 

економічної ефективності в результаті цілеспрямованого впливу на продуктивність 

обладнання, зменшення витрат матеріалів і енергії, покращення якості продукції, 

зниження витрат праці та ін.  

Системний підхід вирішення даної проблеми дозволяє виділити окремі 

процеси технології, основні принципи використання фізичних впливів, скласти 

модель фізичного процесу на макрорівні, виявити основні недоліки і за принципом 

адитивності вирішити проблему в цілому. Метою інтенсифікації технологічних 

процесів є підвищення продуктивності технологічного обладнання і рівня 

автоматичного управління, покращення якості готової продукції, зниження 

матеріальних і енергетичних витрат.  Цільовими завданнями інтенсифікації є 

скорочення тривалості лімітуючих стадій процесів, скорочення енерговитрат, 

збільшення продуктивності, К.К.Д., модернізація найбільш розповсюджених і 

найбільш енергоємних технологічних процесів, покращення якості готової 

продукції, одержання нових властивостей, використання безперервних процесів та 

ін. [1, 2].   

Загальні принципи інтенсифікації хіміко-технологічних процесів зводяться до 

зміни основних чинників, що впливають на швидкість процесу і вихід продукту. 

Так, для інтенсифікації процесів, що протікають в кінетичній області, доцільно 

змінювати температуру, тиск, концентрації реагуючих речовин і використовувати 

каталізатори. Процеси, що протікають в дифузійній області, інтенсифікуються 

гомогенізацією, перемішуванням, турбулізацією і раціональним вибором напряму 

руху взаємодіючих потоків. Для інтенсифікації процесів, що протікають в 
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перехідній області, використовуються одночасно як кінетичні чинники 

(температура, тиск, каталізатор, підвищення концентрації взаємодіючих речовин), 

так і дифузійні (гомогенізація, перемішування, турбулізація, напрям руху потоків). 

Найбільш складними для інтенсифікації процесами є ті, які протікають на атомно-

молекулярному рівні. При виборі виду фізичного впливу для інтенсифікації 

процесів на макро- або мікроскопічному рівнях необхідно використовувати вплив 

того ж рівня [1, 2, 3].  

Проблема пошуку ефективних методів інтенсифікації хіміко-технологічних 

процесів постійно знаходиться в центрі уваги спеціалістів і вчених, про що свідчить 

велика кількість публікацій. В загальному випадку вирішення завдання 

інтенсифікації хіміко-технологічних 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. Раціональний вибір 

основних чинників для прискорення найбільш повільних стадій проводиться у 

кожному конкретному випадку на підставі техніко-економічних розрахунків 

реальних умов і виробничих можливостей процесу [1, 2 ]. 

    

1.1 Принципи і механізми дискретно-імпульсного введення енергії 

 

Прикладом енерговитратних процесів є процеси пов’язані з обробкою рідких 

багатокомпонентних систем. До них відносяться операції перемішування, 

гомогенізації, диспергування, емульгування, екстрагування та ін. Інтенсифікація цих 

процесів пов’язана з вирішенням завдання створення керованої течії в багатофазних 

гетерогенних системах і динамічних напружень в частинках дисперсної фази 

необхідної інтенсивності і розподілення в об’ємі і часі. В значній мірі 

інтенсифікувати хіміко-технологічні процеси і одержати нові покращені результати 

дозволяє поєднання різних фізичних впливів. 

 Інтенсивність перебігу тепломасообмінних процесів у багатофазних системах 

описується загальним рівнянням: 

xSKI x  ,      (1.1) 
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де коефіцієнт Кх – швидкість перенесення компонента (маси, імпульсу енергії) через 

одиничну міжфазну поверхню; S – загальна площа міжфазної поверхні в системі;  

∆x – різниця потенціалів, яка характеризує рушійну силу процесу.  

Таким чином для інтенсифікації процесів необхідно зниження опору кожної з 

фаз, максимальне подрібнення фаз  для збільшення площі поверхні контакту і 

забезпечення оптимального потенціалу перенесення в об’ємі апарату протягом 

усього часу. При цьому основним критерієм ефективності і практичної доцільності 

застосування методу інтенсифікації є підвищення питомої продуктивності апарату 

або технологічної лінії при зниженні енерговитрат. Одним з можливих рішень 

завдання інтенсифікації хіміко-технологічних процесів є створення 

високоефективних технологічних апаратів з оптимальними питомими 

енерговитратами і високим ступенем впливу на оброблюване середовище.     

Різні методи інтенсифікації гідромеханічних процесів і різноманітні методи 

введення зовнішньої енергії виконують практично однакові функції: забезпечують 

диспергування однієї з фаз (збільшення S), сприяють вимушеному відносному руху 

фаз, здійснюють рівномірний розподіл дисперсної фази в середовищі.  

Відомі способи вводу зовнішньої енергії в систему (механічне перемішування, 

механічні вібрації, струмінні методи) мають спільні загальні закономірності, що 

знижують їх ефективність - вони реалізують ефективну питому потужність тільки у 

невеликій зоні вводу енергії Vлок (на диску ротора, краю лопаті мішалки, в зоні 

введення струменю). Через це, є робочий об’єм апарату не має перевищувати об’єм 

активної зони.  

Для гідромеханічних процесів (диспергування, гомогенізації, емульгування) 

інтенсифікація здійснюється при досягненні високої питомої потужності Wеф. Якщо 

позначити потужність, що вводиться через Wo, то оптимальний рівень інтенсифікації 

при Wеф = Wо/Vлок можна досягти за рахунок посилення потужності або зменшення 

об’єму локальної зони. Збільшення робочого об’єму апарату призводить до 

збільшення тривалості обробки дисперсії через багатократну рециркуляцію рідини з 

пасивної зони в активну і великими непродуктивними втратами енергії. Водночас, 

при зменшенні об’єму локальної зони зменшується продуктивність, збільшується 
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тривалість процесу обробки і питомі енерговитрати, тому робочий об’єм апарата не 

має сильно перевищувати об’єм активної зони.   

При досягненні певного рівня інтенсифікації, подальше збільшення 

потужності буде призводити  не до подальшого прискорення процесу, а до 

збільшення непродуктивних витрат енергії. Тому рівень питомої потужності W 

обов’язково має перевищувати Wеф, але без значного перевищення витрат енергії W 

≤ Wеф. Враховуючи, що зі зменшенням тривалості процесу зменшуються витрати 

енергії, методи імпульсного введення енергії дають змогу принципово по-новому 

обирати способи впливу. Для прискорення гідродинамічних процесів бажано поділи 

всю робочу зону на велику кількість активних зон і створення в кожній з них 

оптимального рівня питомої потужності Wакт ≤ Wеф. При введенні енергії дискретно 

в кожну з активних зон, тривалість обробки буде мінімальною, тобто імпульсною. 

Гідродинамічні процеси можуть протікати тільки під дією рушійної сили, яка для 

гідромеханічних процесів визначається різницею тисків. Висока швидкість зміни 

тиску забезпечує виділення ефективної питомої потужності  Wеф.=dP/dτ, що 

забезпечує необхідний рівень інтенсифікації і сприяє найбільш ефективному 

використанню введеної енергії.  

Імпульсне введення енергії є найбільш ефективним в процесах диспергування, 

оскільки подрібнення дисперсної частинки - одноступеневий акт, для здійснення 

якого необхідний достатньо потужний вплив впродовж дуже короткого часу. 

Рециркуляція гетерогенної суміші з пасивної зони в активну пов’язана з 

макропереміщенням великих об’ємів матеріалу в апараті, що пов’язано з великими 

втратами енергії. Для попередження повторної рециркуляції і зниження рівня 

енерговитрат оброблену частину матеріалу доцільно вилучати з робочого об’єму, 

що досягається в апаратах проточного типу. 

Таким чином, введення енергії у вигляді потужних але короткочасних 

імпульсів дає змогу зменшити непродуктивні витрати енергії, значно 

інтенсифікувати гідромеханічні процеси і раціонально підходити до вибору способів 

впливу.  
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На сьогодні застосування найсучасніших способів інтенсифікації виробничих 

процесів пов’язано з використанням саме імпульсних методів впливу (ультразвукові 

хвилі, електрогідравлічні ефекти, механічні вібратори, та ін.).  

Перспективним підходом до інтенсифікації хіміко-технологічних процесів є 

використання принципу дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ). Принцип 

ДІВЕ визначає шляхи прямого перетворення введеної в апарат енергії в 

короткочасні імпульси високої потужності Wеф дискретно розподілені в робочому 

об’ємі Vo [4-6]. 

Сутність ДІВЕ заключається у створенні фізичних передумов, що 

забезпечують при введенні енергії в технологічне середовище її дискретне і 

локальне розподілення у просторі і імпульсний вплив в часі. Використання ДІВЕ 

дозволяє практично реалізувати всі переваги часової і просторової дискретизації 

енергії, що вводиться в апарат для того, щоб максимально скоротити непродуктивні 

витрати енергії. Такий підхід передбачає, що дисипація енергії, що вводиться до 

апарату і її корисна реалізація здійснюється переважно біля дисперсної частинки або 

безпосередньо на її поверхні, причому фактори, що сприяють втратам енергії поза 

цими локальними зонами необхідно вилучити. 

Найбільш повного втілення принципу ДІВЕ можна досягти, якщо 

концентрація дискретних зон з імпульсним введенням енергії матиме той самий 

порядок величин, що й концентрація частинок дисперсної фази, для того щоб 

поблизу кожної частинки рівномірно створювались однаково сприятливі умови. Для 

реалізації таких умов потрібна присутність у рідині великої кількості рівномірно 

розподілених парових або парогазових бульбашок. Велика кількість бульбашок, що 

динамічно розвиваються мають властивості мікротрансформаторів, що 

перетворюють акомульовану в системі потенційну енергію в кінетичну енергію 

рідини, дискретно розподілену у просторі і часі. При наявності в рідині твердих або 

рідких дисперсних фаз бульбашки утворюються поблизу їх поверхні, що сприяє 

рівномірному розподіленню енергії в об’ємі і найбільш раціональному її 

використовуванню. В умовах швидкого зниження зовнішнього тиску в системі 

відбувається бурхливе формування бульбашок парової фази і їх вибухове зростання. 
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При швидкому зростанні тиску в системі бульбашки стискаються і зхлопуються, 

випромінюючі при цьому імпульси високого тиску утворюючи кумулятивний 

мікрострумінь, що руйнує дисперсну частинку. В процесі зхлопування бульбашки 

відбуваються її високочастотні коливання або пульсації з випромінюванням 

акустичної хвилі в ультразвуковому діапазоні. Одночасно відбувається інтенсивне 

збурювання безперервної фази з великими локальними перепадами тиску і 

швидкості мікротечій та з високими локальними напруженнями зсуву [7, 8, 9]. 

 В якості робочих процесів використання принципу ДІВЕ є процеси 

перемішування, подрібнення, емульгування і гомогенізації дисперсної фази.  

Апарати, в яких реалізовані ефекти ДІВЕ, при однаковій продуктивності і 

відповідній ефективності обробки матеріалу відрізняються від традиційних апаратів 

аналогічного призначення більш високим ККД, малими габаритами, низькою 

металоємністю, простотою конструкції і тривалістю безперервної роботи.   

Динаміка реальних процесів, що протікають в апаратах і установках, що 

реалізують принцип ДІВЕ, визначається впливом багатьох факторів. При цьому 

інтенсивність впливу того чи іншого ефекту може посилюватися або 

послаблюватися іншими факторами. Умовно, розрізняють жорсткі і м’які механізми 

ДІВЕ. М’які механізми використовують для прискорення процесів міжфазного 

тепло- і масообміну, інтенсивного перемішування багатокомпонентних середовищ. 

Для стимулювання та інтенсифікації технологічних процесів, що пов’язані з 

руйнуванням твердих або рідких дисперсій, колоїдних частинок, міцелярних 

структур, клітин мікроорганізмів доцільно застосовувати жорсткі механізми ДІВЕ. 

Найбільш ефективним механізмом спрямованого впливу на перебіг нано- і 

мікропроцесів в складних гетерогенних системах є явища кавітації. Саме при 

ініціюванні кавітаційних механізмів реалізується можливість створювання 

високоамплітудних енергетичних імпульсів з тривалістю декілька секунд і 

концентрування енергії таких імпульсів в дискретних локальних зонах 

нанометрових розмірів [3, 6, 9].  
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1.2 Кавітація як ефективний механізм інтенсифікації тепло-технологічних 

процесів 

 

Кавітація - явище утворення заповнених парою і газом порожнин або 

бульбашок при створенні розрідження в обмеженій області при тиску рідини нижче 

за певне критичне значення. Кавітація відноситься до нестаціонарних явищ, вона 

представляє процес виникнення, зростання і зхлопування каверн [10, 11, 12].  

Різні гідродинамічні ефекти кавітації пов'язані з порушенням суцільності 

рідкого середовища при виникненні каверн. Для реалізації цього явища, в результаті 

різкого зниження тиску нижче за деяке критичне значення Ркав. в окремих точках 

системи або навколо них виникають розриви суцільності рідини і ініціюється 

формування і зростання каверн заповнених парою або газом і виникнення 

кавітації. Подальше зменшення тиску до певного критичного значення призводить 

до того, що зона кавітації починає поширюватися далі від точок її виникнення. 

Потім, при різкому підвищенні тиску створюється велика різниця тисків між рідкою 

і паровою фазами, каверни рухаються із зони низького тиску в зону високого тиску, 

в результаті чого відбувається їх зхлопування. Різниця тисків визначає рівень 

акумульованої в системі потенційної енергії, яка перетворюється в кінетичну 

енергію радіального руху рідини бульбашки, яка стискається, а при повторній 

трансформації - в короткочасний імпульс, що поширюється у формі ударної 

сферичної хвилі. При зхлопуванні каверни безпосередньо поблизу твердих частинок 

кінетична енергія радіального руху рідини перетворюється на механічну енергію 

рідкого кумулятивного мікроструменя з великою інтенсивністю впливу. Викид 

кумулятивного мікроструменя супроводжується виникненням аномально високих 

локальних тисків, температур, швидкостей і прискорень. Така трансформація енергії 

сприяє значному підвищенню ефективності динамічного впливу на складні 

гетерогенні системи [10, 12, 13, 14, 15]. 

Часто тиск Ркав. співпадає з тиском насичених парів при певній температурі і 

виникнення кавітації може трактуватися як явище скипання рідини, обумовлене 

підвищенням температури чи зниженням тиску. 
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Кавітація може виникати в рідинах, що знаходяться у стані спокою або руху, 

спостерігатися як в об’ємі рідини, так і на самих межах.  

Багатьма дослідниками встановлено, що на виникнення кавітації в основному 

впливають такі фактори: 

- опір рідини розтягуючим напруженням; 

- вміст розчиненого газу в рідині і субмікроскопічних скупчень газу (від 

0,1 до 10 мкм) – ядер кавітації; 

- деякі фізичні і термодинамічні властивості рідини (поверхневий натяг, 

тиск насиченої пари, в’язкість та ін.); 

- проходження рідини через зону зниженого тиску. 

Кавітація супроводжується різними фізичними явищами. Наприклад, 

світінням, яке спостерігається в момент схлопування бульбашки. Причиною цього є 

нагрівання газу в бульбашки, обумовлене високим тиском при зхлопуванні. 

Інтенсивність світла залежить від кількості газу в бульбашки, якщо газ відсутній, то 

світіння не відбувається.     

Зхлопування кавітаційних бульбашок створює ударні хвилі і, відповідно шум. 

По суті це «білий» шум, що займає широку смугу частот, причому за деякими 

даними, бульбашки маленьких розмірів створюють високочастотний шум, великі 

бульбашки пов’язують з колапсом великих бульбашок. Шум може слугувати 

ознакою виникнення кавітації. Експерименти показали, що існує зв’язок між 

кавітаційним шумом і ерозійними ушкодженнями. Максимальний шум і ерозія на 

циліндрі настають одночасно. [17] 

В залежності від геометрії потоку кавітаційні явища в місцевих опорах можуть 

підрозділені на два основних типи – профільні і зривні. Профільна кавітація 

спостерігається на добре обтічних поверхнях елементів місцевих опорів. Вона 

виникає в основному з ядер кавітації, що знаходяться на стінках. Каверни 

зхлопуються на самому елементі, або зразу за ним. Цей вид кавітації має місце в 

трубах, каналах робочих ділянок гідравлічних машин, пристроях типу труби 

Вентурі. 
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Зривна кавітація виникає в основному у вихорах за елементами гідравлічних 

пристроїв, що погано обтікаються. В цьому випадку кавітація може розвиватися з 

ядер кавітації, що знаходяться як в твердій стінці, так і в самому потоці. Зривна 

кавітація може мати місце на межі затопленого струменю, що витікає з отвору з 

великою швидкістю, або на межі розподілу між потоками, що рухаються в різних 

напрямках. 

Як профільна, так і зривна кавітація можуть мати різні форми в залежності від 

геометрії і параметрів течії. Дослідження свідчать, що профільна кавітація в 

основному має три форми – бульбашкову, плівкову і ешелонну, а зривна кавітація – 

вихрову форму [12, 18, 19, 20]. 

Бульбашкова форма кавітації характеризується утворенням, зростанням і 

зхлопуванням каверн, що проносяться по різним траєкторіям через зону зниженого 

тиску. Ця форма виникає в тому випадку, коли в зоні розрідження має місце 

вирівняна епюра розподілу тиску без різких градієнтів тиску і без розрідження на 

вхідній кромці елементу. 

Плівкова форма кавітації представляє собою стаціонарну каверну, що 

розташована у вигляді тонкого шару по периметру стисненого перерізу елементу 

місцевого опору. При цьому поверхня каверни прозора, а хвостова частина пульсує, 

періодично відривається і відноситься потоком.    

 Ешелонна форма кавітації характеризується тим, що близько розташовані 

один за одним майже сферичні каверни розташовані по одній траєкторії, 

починаються в деякій нерухомій точці тіла. Ці каверни утворюють приблизно 

конічну по відношенню до тіла кавітаційну область [21]. 

Вихрова форма кавітації представляє собою дискретно розподілені за потоком 

вихрі, на осях яких виникають і розвиваються кавітаційні каверни, що не 

прилипають до поверхні елементу, що обтікається. В різних типах місцевих опорів 

можливо існування і інших форм кавітації.   

В тих випадках, коли каверна незалежно від форми і довжини зхлопується на 

самому елементі, що обтікається, має місце звичайна кавітаційна течія. Вона 

характеризується тим, що бульбашки наповнені повітрям або газом, що виникли в 
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області зниженого тиску, зхлопуються з шумом, як тільки течія їх виносить знову в 

зону підвищеного тиску. Цей режим кавітації є найбільш небезпечним для 

нормальної роботи гідравлічних пристроїв і систем. В цьому випадку, в результаті 

зхлопування каверн виникають вібрації і шуми, що значно збільшують дисипацію 

енергії, а поверхня твердих тіл піддається ерозійному руйнуванню. 

В тих випадках, коли бульбашки, що утворились в зоні зниженого тиску, 

зливаються в обширну порожнину, що представляє собою каверну великих розмірів 

(суперкаверна), яка розподіляється далі на відстань, що в декілька разів перевищує 

розміри місцевого опору, то такий вид течії представляє собою суперкавітацію. При 

суперкавітаційній течії шуми і вібрації значно послаблюються, а ерозія 

безпосередньо на місцевому опорі практично відсутня.   

В залежності від величини тиску за місцевим опором суперкаверна може не 

закінчуватись в якомусь місці трубопроводу або гідравлічної системи, а 

продовжуватись далі за течією. Це має місце, коли тиск в системі за місцевим 

опором близький до тиску в каверні, що часто відбувається при течії через місцевий 

опір рідин, нагрітих до температури, близької до температури насичених парів. В 

цьому випадку за місцевим опором спостерігається течія двофазного потоку без 

послідуючої конденсації. 

Фактичні значення критичного тиску Ркав часто є близькими до тиску 

насичених парів рідини. При цьому ядра кавітації існують завжди, включаючи 

похідний стан рідини. Під впливом любої зміни зовнішнього тиску ці ядра 

змінюють свої розміри, що робить невизначеним саме поняття кавітації.  Для того, 

що вилучити невизначеність термінології було проведено чітке розділення явищ 

парової і газової кавітації, а також виявлені умови існування так званої помилкової 

кавітації [22].  

Терміном парова кавітація на сьогодні прийнято визначати кавітаційні 

процеси, що пов’язані з різким зростанням і зхлопуванням каверни внаслідок втрати 

стійкості рівноваги зародкової бульбашки. Газовою кавітацією називають повільне 

зростання бульбашок, що супроводжується дифузією газу з розчину. Помилковою 
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кавітацією або псевдо кавітацією називають рівноважну зміну розмірів бульбашок 

без суттєвого впливу дифузії газу в каверну. 

 

1.3 Енергетичні аспекти кавітаційних процесів 

 

В умовах турбулентного і кавітаційного режимів енергетичний розподіл у 

системі відрізняється. У першому випадку введення в рідину енергії викликає її 

турбулентне перемішування, що характеризується нерівномірною зміною швидкості 

з часом. На усереднений в часі потік накладаються турбулентні пульсації різних 

масштабів. У першу чергу з’являються крупно масштабні пульсації, величина яких 

співрозмірна з розмірами ділянки їх виникнення (наприклад, крильчатки). 

Амплітуда таких пульсацій найбільша. Від пульсацій з великими масштабами 

енергія трансформується у пульсації з дрібними масштабами і вже в самих 

дрібномасштабних пульсаціях енергія трансформується у теплову Ет. 

Складнішою є гідродинаміка у кавітаційному режимі, що характеризується 

розривом окремих струменів і утворенням парогазової фази. За таких умов, поряд із 

утворенням у рідині великомасштабних пульсацій, як при турбулентному режимі, 

одночасно відбуваються дрібномасштабні пульсації, утворення і зхлопування 

кавітаційних бульбашок, виникнення кумулятивних мікро струменів, зміна тисків і 

температур та ін. ефекти. На генерацію кавітаційних ефектів необхідно витратити 

енергію, від кількості якої залежить оцінка роботи кавітаційного пристрою [23]. 

Введена енергія витрачається на утворення паро газової фази, генерує мікро 

потоки, перетворюється на тепло та інші ефекти. Загальну кількість енергії, що 

споживається системою, можна представити у вигляді рівняння: 

Езаг  = Ет+Ееф,      (1.2) 

 де Ет – енергія, що передається від пульсацій і перетворюється на теплову; 

 Ееф – ефективна енергія, яка витрачена на утворення кавітаційних явищ. 

Енергію, яка перетворюється на теплову за рахунок тертя мікро струменів, 

можна визначити експериментально, вимірюючи зміну температури рідини у часі, 

попередньо забезпечивши теплоізоляцію системи: 
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Ет= м·с(Тк-Т0)τ,     (1.3) 

де м – маса середовища, що обробляється у пристрої, кг; 

с – питома теплоємність, Дж/(кг·°С); 

Тк – температура середовища після обробки, °С; 

Т0 - початкова температура середовища, °С; 

τ – тривалість обробки, с. 

Друга частина енергії Ееф, що споживається, витрачається безпосередньо на 

утворення кавітаційних ефектів (виникнення інтенсивних полів пульсуючих тисків 

та хвиль розрідження, стиснення при пульсаціях паро газових каверн та мікро 

бульбашок, утворення кумулятивних мікро струменів, утворення в потоці за 

кавітуючим тілом турбулентних зон, фазові переходи, пульсації температури паро 

газового вмісту кавітаційних бульбашок). Для визначення питомих енергетичних 

витрат вводять поняття величини питомої енергії, яку можна розрахувати за 

рівнянням: 

ε = N/Vр,       (1.4) 

де – Vр об’єм рідини в робочій ємності, дм
3
; 

  N – споживана потужність, Вт. 

Введена питома енергія впливає на розмір кавітаційних бульбашок (рис.1.2). 

 

Рис. 1.1 Залежність середньостатистичних розмірів парогазової фази від 

питомої енергії 
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 Експериментальні дослідження (рис.1.2) свідчать, що для пристрою, що 

працює в кавітаційному режимі при діапазоні питомих енергій                 47 Вт/дм
3 

< 

ε < 100 Вт/дм
3
 середньостатистичні розміри парогазової фази зменшуються 

відповідно до збільшення кількості введеної енергії. 

В умовах інтенсивного кавітаційного перемішування при наявності вільної 

поверхні відбувається більш активне захоплення парогазової фази в рідину (рис.1.3), 

порівняно до ізольованої системи. 

 

Рис.1.2 Парогазовміст системи: 

1 – в умовах відкритої системи; 

2 – в умовах ізольованої системи  

 

Енергію, що витрачається на утворення парогазової фази можна розрахувати 

за формулою: 

Епар = φ·ρ·r,      (1.5) 

де φ – парогазовміст, %; 

ρ – густина пари, Па; 

r – питома теплота пароутворення, Дж/дм
3
. 

Споживану енергію, від якої залежить і активна, у загальному вигляді можна 

визначити за рівнянням залежності критерію Ейлера від критеріїв Рейнольдса і 

Фруда: 

Еu = СReu
m
      (1.6) 
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 де Еu – модифікований критерій Ейлера або коефіцієнт потужності; 

С – коефіцієнт; 

Reu – модифікований критерій Рейнольдса.  

Залежність критерію Ейлера від критерію Рейнольдса Еu = f(Reu) для 

дослідної установки носить нелінійний характер (рис.1.4). 

 

Рис.1.3 Залежність критерію Ейлера від відцентрового критерію Рейнольдса 

для дослідного пристрою: 1 – ділянка ламінарного руху; 2 – ділянка турбулентного 

руху; 3 – ділянка кавітаційного руху 

 

Отримана емпірична залежність умовно має три ділянки: 

- ламінарного режиму (І); 

- турбулентного режиму (ІІ) при значеннях Reu  більше 1000; 

- кавітаційного режиму (ІІІ) при значеннях Reu більше 2,44·10
5
.  

На початкових стадіях розвитку кавітації спостерігається несуттєвий вплив 

явища на характер кривої (ділянка ІІІа). Ділянка відповідає  умовам початкової 

кавітації. В цьому діапазоні чисел Рейнольда більший вплив мають турбулентні 

пульсації, ніж кавітаційні ефекти. При збільшенні значень чисел Рейнольда (ІІІ б) 

значення Еи зменшуються за рахунок інтенсивного утворення паро газової фази. Ця 

ділянка характеризується інтенсивним розвитком кавітаційних ефектів. З 

подальшим збільшенням числа Рейнольда (ІІІв) коефіцієнт потужності змінюється 

несуттєво. 
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Для оцінки ефективності роботи пристрою важливим є визначення 

ефективного коефіцієнта потужності kNеф, який характеризує співвідношення між 

потужністю, яка витрачається на створення кавітаційних ефектів Nеф і загальною 

споживаною енергією N. Графічна залежність )(Re
N

Nеф

кавf  представлена на рис.1.5  

 

 

Рис.1.4 Залежність відношення ефективної потужності Nеф до загальної 

споживаної потужності N від модифікованого критерію Рейнольда у діапазоні 

кавітаційного режиму (ділянка ІІІ) 

 

Співвідношення між ефективною і споживаною енергіями при кавітаційних 

режимах роботи пристрою можна описати рівнянням: 

Kеф = 12,91 Re кав 
-0.26

     (1.7) 

   

1.4 Ефекти кавітації. Вплив фізичних властивостей рідини і інших 

факторів на виникнення кавітації  

 

Кавітація викликає ряд ефектів, які можуть бути розділені на первинні і 

вторинні. До первинних ефектів гідродинамічної кавітації, що виникають в місцевих 

опорах, можна віднести: 
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- підвищення тиску внаслідок зхлопування кавітаційних каверн, що 

супроводжується гідравлічними ударами; 

- випромінювання звукових імпульсів (різної інтенсивності і частоти); 

- підвищення температури в зоні зхлопування кавітаційних каверн; 

- конденсацію парів рідини в зоні підвищеного тиску; 

- дегазацію внаслідок зниження тиску в кавітаційній зоні; 

- люмінесценцію кавітаційної зони через розвиток високих тисків і 

температур кавітаційних каверн, що зхлопуються; 

- диспергування і деполімерізацію; 

- зміну електропровідності; 

- зміну електричного потенціалу та ін. 

До вторинних ефектів кавітації відносять ті, що призводять до руйнування або 

зміни структури матеріалу стінок, що огороджують потік рідини: 

- механічне руйнування; 

- температурне руйнування; 

- окиснення; 

- відновлення; 

- дифузію та ін. 

На основі вказаних фізичних проявів кавітації використовують ті або інші 

методи досліджень її виникнення і проявів. 

Відповідно до сучасних уявлень розрив суцільності рідини під впливом 

розтягуючих напружень відбувається не на рівні молекулярних сил, а на зародках 

нової фази (ядрах). Такими зародками можуть бути парові або газові бульбашки, 

тверді частинки суспензії, гідрофобні включення. Якщо рідина містить велику 

кількість розчиненого повітря, то зниження тиску призводить до видалення повітря 

з рідини і утворенню каверн в яких тиск є вищим за тиск насиченої пари (рис.1.6) 

[16, 23]. 

При порівнянні з дегазованими рідинами (рис.1.6), наявність розчинених в 

рідині газів сприяє більш ранньому виникненню кавітації при зниженні тиску. 
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Теоретично, при відсутності ядер кавітації рідина може витримувати від’ємний 

тиск. 

Фізичні розміри меж течії також можуть істотно впливати не тільки на 

розміри каверн, але і на залежність від деяких параметрів основної течії і течії в 

прикордонному шарі. 

 

 

Рис.1.5 Вплив вмісту повітря на виникнення кавітації 

 

 Таким чином, основними чинниками, що впливають на виникнення і 

подальший розвиток кавітації в потоку рідини є форма меж течії, параметри течії 

(абсолютний тиск і швидкість) і критичний тиск Ркав, при якому можуть 

утворюватися бульбашки або виникати каверни. Але на виникнення кавітації 

суттєвий вплив справляють фізичні і термодинамічні властивості рідини, а саме 

поверхневий натяг, в’язкість, тиск насичених парів, наявність домішок.   

Вплив поверхневого натягу 

Тиск в бульбашці Рвн складається з тиску насичених парів Рн і тиску газу Рr, 

що дифундував всередину бульбашки з навколишньої рідини. Тиск в середині 

бульбашки Рвн=Рн+Рr, має бути більшим ніж тиск рідини навколо нього на величину 



50 

  

тиску поверхневого натягу 2σ/R0, що прагне зруйнувати бульбашку. Необхідною 

умовою для зростання бульбашки є: 

                                      Р ≤  (Рr+Рн) - 2σ/R.      (1.8) 

При утворенні бульбашки його радіус зовсім невеликий і зовнішній тиск, при 

якому він починає рости має бути дуже низьким. 

На рис.1.7. наведена швидкість зростання кавітаційних бульбашок без 

врахування поверхневого натягу (D=0) і з врахуванням поверхневого натягу σ=25 

дин/см (D=0.25). 

 

Рис.1.6 Вплив сили поверхневого натягу на швидкість зростання сферичного 

кавітаційної бульбашки у в’язкій рідині 

 

Таким чином, зі збільшенням сили поверхневого натягу (рис.1.7) швидкість 

зростання сферичного кавітаційної бульбашки сповільнюється.  

Підвищення температури до 80—85° С приводить до зменшення поверхневого 

натягу рідини, що сприяє виникненню кавітації. Проте доводити температуру 

розчинів до кипіння не можна, оскільки при цьому підвищується тиск пари в 

кавітаційних бульбашках, що призводить до зниження швидкості їх зхлопування, 

зменшення імпульсів гідравлічних ударів і зниження кавітаційних ефектів [24].  
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Суттєве значення на процес виникнення кавітації має в’язкість. Це може бути 

підтверджено диференційним рівнянням зростання сферичної бульбашки у в’язкій 

рідині. 

R

R
RRR

ррвн
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,     (1.9) 

де р – тиск в незбуреному потоці, R – радіус кавітаційної бульбашки; μ – динамічна 

в’язкість;  ρ – густина. 

На рис.1.8 показана швидкість зростання кавітаційної бульбашки у випадку 

ідеальної (с=0) і в’язкої (с=100) рідини. Умова с=100 приблизно відповідає 

бульбашці повітря з первинним розміром R0=10
-5

 cм, що знаходиться в олії з ρ = 1 

г/см3 і μ=1г/(см·с) при від’ємному зовнішньому тиску 1·10
6
 Па. 

 

Рис.1.7 Швидкість зростання сферичної кавітаційної бульбашки в ідеальній і 

в’язкій рідині 

 

Результати свідчать (рис.1.8), що зі збільшенням в’язкості рідини швидкість 

зростання сферичної кавітаційної бульбашки уповільнюється. Можна припустити, 

що в порівняно малов’язких рідинах невеликі ядра кавітації можуть легко 

переміщатися і збирати нерозчинений газ по шляху переміщення. В рідинах з 

високою в’язкістю рухливість кавітаційних ядер обмежена, тому їх зростання 

відбувається відносно повільно, у зв’язку із чим, в рідинах з підвищеною в’язкістю 

поріг кавітації може бути високим.  
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З іншої сторони, такі високов’язкі рідини, як мінеральні олії, мають 

властивість розчиняти у собі велику кількість газу. Коефіцієнт розчинності повітря в 

мінеральній олії α = 0,09, у воді α = 0,02, що більше ніж 4 рази. Тому, на практиці 

часто спостерігається що при однакових умовах проведення процесу (тиск, 

швидкість, температура), у високов’язких рідинах кавітація розвивається раніше, 

ніж в потоку води. Це пов’язано з виділенням розчинених газів в зоні підвищеного 

тиску.   

Тиск насичених парів рідини також має значний вплив на виникнення і 

розвиток кавітації. В рідинах з високим тиском насичених парів, або рідинах, що 

містять невеликий процент речовини з високим тиском насичених парів (ацетон, 

спирт), властивість до зародження кавітації виявляється незначно [25]. 

Наявність домішок і добавок в рідинах може як послабити, так і збільшити 

опір рідини розтягуючим зусиллям. Дослідники свідчать, що на появу ядер кавітації 

в основному впливають нерозчинні і незмішувані домішки. В той же час рідкі і 

тверді домішки, що добре розчинні в основній рідині, не мають особливого впливу 

на її міцність. Вважають, що основним фактором, що впливає на міцність рідини є 

ступінь її змочуваності. При цьому домішки з малим ступенем змочуваності 

сприяють утворенню ядер кавітації. В дослідах з твердими нерозчинними частками 

було виявлено, що кавітаційні бульбашки утворювались при тиску, що дорівнював 

тиску насичених парів, в той же час при підвищенні температури і розчиненні, або 

плавленні частинок, кавітаційні бульбашки не утворювались. В дослідах з 

розчинними домішками було виявлено, що у випадку, коли частинки знаходились в 

твердому стані на поверхні цих речовин в перенасиченій рідині утворювались 

кавітаційні бульбашки, які не спостерігались у випадку, коли домішки були у 

рідкому стані. Таку поведінку пояснюють особливостями кристалічної решітки і 

молекулярної структури. Розчинні домішки в рідкому стані за молекулярною 

структурою є близькими до структури води, а в твердому різко різняться. Деякі 

дослідники свідчать, що додавання малих концентрацій поверхнево-активних 

речовин (поліоксиетилен з концентрацією 0,1% і бутиловий спирт з концентрацією 

0,47%) може суттєво затримати початок кавітації, при цьому критичне число 
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кавітації χкр. зменшується на 35-40%. За результатами дослідів було встановлено, що 

ці добавки змінюють умови утворення каверн, знижують кавітаційний шум і 

відтерміновують момент початку кавітації. Так, при порівнянні з чистою водою, 

критичне число кавітації знизилось на 15% для розчину полімера поліоксиетилена  і 

на 8% для розчину бутилового спирту [26, 27, 28].    

Швидкість потоку також суттєво впливає на виникнення і розвиток кавітації, 

при одному і тому ж вмісті повітря в рідині. Це пов’язують з наявністю в рідині ядер 

кавітації. Тривалість часу, на впродовж якого частинка знаходиться в області 

низького тиску залежить від швидкості потоку. Для того, щоб ядра зросли до 

розміру видимих оком бульбашок, необхідний певний час. При великих швидкостях 

течії часу може бути недостатньо для утворення бульбашок. Тому при малих 

швидкостях потоку, коли частинка в зоні зниженого тиску перебуває довше, ніж при 

великих швидкостях, ймовірність виникнення кавітації є вищою (рис.1.9).  

 

 

Рис.1.8 Залежність числа кавітації від швидкості течії для різних діаметрів  

 

Експериментально встановлено (рис.1.9), що при малих швидкостях потоку 

одержують менші числа кавітації. Цей факт відомий як швидкісний масштабний 

ефект.  

Термодинамічні ефекти. Кавітаційні характеристики при роботі з рідинами з 

підвищеними температурами є кращими, ніж при роботі з холодними рідинами. Це 

пояснюється тим, що на кавітаційні характеристики впливають розміри каверн. В 
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житті кавітаційної бульбашки розрізняють дві фази – розширення і зхлопування, які 

разом утворюють повний термодинамічний цикл. Для більшості цілей змінами 

температури в середині бульбашки і в зовнішній рідини можна знехтувати, але 

інколи температурні ефекти є дуже суттєвими, наприклад в критичній точці 

кавітації. Також їх необхідно враховувати при порівнянні рідин з різними 

термодинамічними властивостями.   

Масштабний ефект, обумовлений змінами геометричних розмірів тіл не 

сильно виражений. Більшість досліджень по обтіканню нерухомих тіл потоком 

показують, що число кавітації збільшується з розмірами, досліди з гідромашинами 

навпаки свідчать про зменшення кавітаційного числа у цьому випадку. Аналогічну 

залежність можна одержати на основі числа Рейнольдса (рис.1.10). 

 

Рис.1.9 σ як функція числа Рейнольдса для 12% профілю Жуковського з 

нульовим кутом атаки  

 

1.5 Методи створення кавітації 

 

Незважаючи на поширене застосування кавітаційних методів в сучасних 

технологіях, природа самої кавітації і супутніх ефектів ще не достатньо вивчені. 

Труднощі, пов’язані з вивченням закономірностей перебігу кавітаційних процесів 

можна пояснити багатофакторністю параметрів при виникненні кавітації і її впливу 
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на течію процесів і макрооб’єктів. Однак, сучасні уявлення про кавітацію достатні 

для її інженерного використання.  

Кавітація може бути створена різними методами. До їх числа відносяться: 

іскровий розряд, імпульсне пропускання струму високої 

напруги (електрогідравлічний удар), ультразвукове випромінювання, 

гідродинамічне зниження тиску в потоці до критичних значень (гідродинамічна 

кавітація) [20, 23]. Використання кожного з них визначаються метою і техніко-

економічними показниками конкретної технології.  

Іскровий розряд і ефект електрогідравлічного удару використовується для 

обробки обмежених обсягів рідин. При іскровому розряді і електрогідравлічному 

ударі розрив цілісності потоку в рідині з наступним поширенням ударної хвилі 

спостерігається на ділянці між електродами. Внаслідок електричного пробою в 

рідини в об'ємі потоку, що оточує канал розряду, розвиваються високоімпульсні 

тиски, що генерують локальну кавітацію, яка в даному випадку виступає як 

допоміжний фактор при обробці середовища. Енергія сферичної ударної хвилі, що 

розповсюджується від центру об'єму рідини до його периферії, обернено 

пропорційна квадрату відстані від ділянки електричного розряду. Це призводить до 

нерівномірності силової дії на рідину, а при збільшенні об'єму оброблюваної рідини 

вимагає нарощування потужності й кількості електричних розрядів, що призводить 

до зростання енерговитрат на процес обробки. Крім того, утворення потужних 

ударних хвиль по всьому об'єму рідини вимагає зміцнення робочої камери 

установки [14, 23]. 

Зазначені недоліки виключає ультразвуковий метод, що полягає в 

застосуванні коливань ультразвукової частоти для створення умов зростання ядер 

кавітації, які являють собою газові включення, що містяться в рідині. Ударні хвилі 

генеруються на малій ділянці навколо кожної кавітаційної каверни. Це забезпечує 

рівномірність силового впливу на рідину і відсутність ударних навантажень на 

стінку робочої камери установки. Енергія ультразвукового випромінювання 

локалізується у великій кількості малих об'ємів рідин і дозволяє на порядок знизити 

енерговитрати на проведення процесу обробки в порівнянні з іскровим і 
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електрогідравлічним ударом. Однак у процесі ультразвукової обробки кавітація 

виникає і на робочій поверхні акустичного випромінювача, викликаючи його 

руйнування внаслідок ерозії. Крім того, проходження ультразвуку через рідину 

пов'язано з великими втратами енергії акустичних хвиль. Деякі із зазначених 

проблем вирішуються в проточних ультразвукових апаратах, де відбувається 

обробка не всього об'єму рідини відразу, а лише її частини, що протікає через 

робочу ділянку апарату, що дозволяє уникнути великих витрат на випромінювання 

ультразвуку. У промисловості найчастіше використовуються гідродинамічна і 

акустична кавітація [20, 23]. 

Кавітаційні явища, що виникають в місцевих гідравлічних супротивах 

відносяться до гідродинамічної кавітації. Явище кавітації в гідродинамічних 

системах і пристроях виникають в місцях з місцевим звуженням з послідуючим 

розширенням каналу (запірних і регулюючих органах, колінах та ін.) при течі всіх 

крапельних рідин, в т.ч. рідких металів. В окремих випадках виникнення кавітації 

можливо і без розширення потоку, наприклад, трубах постійного тиску при течії з 

високою швидкістю рідини, нагрітої до температури, близької до температури 

насичених парів, а також гідравлічних ударів. 

Для інтенсифікації промислових технологій найбільш придатні всі способи 

гідродинамічної кавітації, що дозволяють проводити обробку великих обсягів 

рідинних середовищ в потоці.  

 

1.6 Види кавітаційних апаратів 

 

Явища кавітації використовуються у різних галузях промисловості для 

інтенсифікації масообмінних і гідромеханічних процесів при обробленні рідких 

гетерогенних систем і створенні сучасних енергозберігаючих технологій. На 

сьогодні кавітаційні технології є актуальними для енергетики, машинобудування, 

хімічної і харчової целюлозно-паперової, будівельної та ін. галузях промисловості.  

Різні конструкції кавітаційних апаратів дозволяють отримати різні форми 

кавітації, різні способи її отримання або їх поєднання в залежності від призначення і 
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галузі використання. Апарати, дія яких заснована на використанні гідродинамічної 

кавітації представляють собою ефективне обладнання, що прискорює технологічні 

процеси в рідких середовищах при цьому значно знижуючи питомі витрати енергії.  

Кавітаційні 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. Гідродинамічна кавітація може бути використана в технологіях при 

виробництві мастильних матеріалів, паливних матеріалів, лаків і фарб, будівельних 

матеріалів, мийних засобів та ін.  

В харчовій промисловості гідродинамічна кавітація дозволяє інтенсифікувати 

процеси приготування екстрактів, сиропів, есенцій, розсолів; активації процесу 

бродіння; стабілізації молочних продуктів, отримання стійких емульсій олій, 

майонезів і соусів, виробництва замінників незбираного молока, пастеризації молока 

соків, напоїв, переробки відходів харчових виробництв та ін. [2, 23, 27]  

Принцип роботи проточних кавітаційних апаратів заснований на 

нестаціонарності потоків рідини і на активних гідродинамічних ефектах впливу на 

оброблювані речовини. Даний тип апаратів призначений для структурних 

перетворень рідини на мікро- і нанорівні з метою зміни її фізико-хімічних 

властивостей, інтенсифікації масообмінних і гідромеханічних процесів. Обробка 

рідини в кавітаційних апаратах здійснюється за рахунок імпульсного 

багатофакторного впливу: вихроутворення, мікромасштабних пульсацій тиску, 

інтенсивної кавітації, ударних хвиль і нелінійних гідроакустичних ефектів. 

Кавітаційний апарат здійснює перетворення енергії низької концентрації в енергію 

високої локальної концентрації в нестійких точках структури речовини. Просторова 

і тимчасова концентрація енергії дозволяє отримати велику потужність імпульсного 

енергетичного впливу, зробити енергетичну накачування, вивільнити внутрішню 

енергію речовини, ініціювати численні квантові, каталітичні, ланцюгові, мимовільні, 

лавиноподібні і інші енергонасичені процеси [28]. 
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Конструкції гідродинамічних кавітаційних апаратів забезпечують 

багаторазову перебудову поля швидкостей і зміна напрямку потоку рідини і 

змішуються компонентів. Особливістю апаратів є невеликі габарити при високій 

продуктивності. Відмінні риси даного типу обладнання - це забезпечення 

безперервності хіміко-технологічного процесу і його висока інтенсифікація, 

можливість реалізації значних величин деформацій і напружень зсуву, інтенсивне 

гідродинамічне і кавітаційне вплив, що обумовлює високу якість змішування 

компонентів, інтенсифікацію дифузійних процесів простоту і надійність 

апаратурного оформлення. Економічна ефективність застосування гідродинамічних 

кавітаційних апаратів обумовлена низькою металоємністю обладнання, невисокими 

затратами по обслуговуванню і експлуатації в порівнянні з ємнісною перемішуючою 

апаратурою. 

На сьогодні описано значна кількість модифікацій проточних кавітаційних 

змішувачів (ПКЗ), які в основному відрізняються формою кавітатора. В основі 

великої кількості відомих в даний час апаратів лежить загальний принцип 

пристрою, який описаний в авторському свідоцтві СРСР 294897. Даний змішувач 

був розроблений і випробуваний в ВНДІЦПП в 1971 р., а потім запатентований в 

США, Великобританії, Франції, Японії  та інших країнах Європи [27, 28].  

Принципова схема апарату зображена на рис. 1.11 В найпростішому вигляді 

він представляє собою послідовно з’єднані між собою конфузор 1, проточну камеру 

2 і дифузор 3. В проточній камері 2, яка має прямокутну форму перерізу, 

перпендикулярно до її осі встановлено циліндричний кавітатор 4, який створює 

місцеве звуження каналу проточної камери [27, 29]. 

Змішувач працює наступним чином. Потік оброблюваних компонентів 

подається додатковим насосом зі швидкістю 1-3 м/с у конфузор. В конфузорі, за 

рахунок стиснення,  швидкість потоку зростає до 10-20 м/с і надходить в проточну 

камеру 2, обтікаючи кавітатор 4. За кавітатором, в результаті місцевого зниження 

тиску, утворюються кавітаційні каверни і бульбашки, які зносяться в зону 

підвищеного тиску, де зхлопуються, здійснюючи динамічний вплив на 
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оброблювальне середовище. В дифузорі 3 швидкість потоку знижується до 

необхідної по умовам транспортування 

 

Рис. 1.10 – Принципова схема проточного кавітаційного змішувача та форми 

кавітаторів 

1- конфузор; 2- проточна камера; 3- дифузор; 4- кавітатор 

 

Поширеними елементами для створення нестійкості в потоці рідини в 

конструкціях статичних змішувачівє гвинтові елементи або тангенціальне введення 

потоку рідини в робочу камеру. Відповідно до закону збереження енергії, рідина 

прагне пройти робочу камеру за найменшим шляхом. Цьому перешкоджають 

гвинтові напрямні, що призводить до підвищення зсувних зусиль в потоці, зриву 

вихорів при обтіканні верхній частині потоку рідини спіральної навивки і її 

турбулізації. Гвинтові елементи сприяють утворенню вихорів всього потоку рідини, 

що протікає через змішувач і підсилюють кавітаційні і вихрові ефекти (рис. 1.12). 

Для здійснення процесу гомогенізації компонент, що змішуються,  проходить 

по трубі з гвинтовими елементами. Потік рідини, огинаючи нерухомі елементи, 

безперервно поділяється на кілька потоків, збільшуючи тим самим поверхню 

розподілу компонентів і їх дисперсність. Потрібна ступінь гомогенізації суміші 

регулюється числом елементів. 
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Рис. 1.11 - Схема конструкції гідродинамічного змішувача і кавітаторів: D - 

діаметр каналу; L - довжина елемента; α - кут закрутки спіралі; S - відстань між 

сусідніми елементами. 

 

Ефективними елементами статичних змішувачів є перегородки з отвором 

(отворами) (рис.1.13). Перегородка може бути виконана у формі диска, в якому є 

кілька каналів для проходження рідини. Канали рівномірно розподілені на робочій 

поверхні диска і можуть мати різну форму і різний розмір. При проходженні рідини 

через отвори в диску в потоці рідини виникають вихроутворення, відривні течії і 

кавітація. Дані ефекти впливають на частки рідини і сприяють їх інтенсивному 

подрібненню і гомогенізації, зриву прикордонних шарів на частинках. 

 

 

Рис.1.12 - Перегородки з каналами: a - канали циліндричної форми; б - канали 

форми еліпса; в - канали прямокутної форми; г - канали трикутної форми 

 

Перемішування рідин може бути також досягнуто за рахунок створення 

різкого розширення або звуження каналу (рис. 1.14), за рахунок зміни розмірів і 



61 

  

конфігурацій отворів, що викликають зміну швидкості потоку робочого середовища 

і виникнення потужного вихроутворення. 

При проходженні рідини через звуження каналу, а потім через розширення в 

каналі, в потоці рідини виникають збурення, відривні течії і кавітація.  

Перераховані ефекти впливають на дисперсну фазу рідини і сприяють 

інтенсивному подрібненню і гомогенізації. Форма обтічних або погано обтічних 

елементів змушує потоки рідин рухатися з різними швидкостями, зростаючими в 

міру віддалення від поверхні цих елементів, що призводить до відносного руху 

шарів, вихреобразование і кавітації [30]. 

 

Рис. 1.13 - Канали з дифузорами і конфузорами: 

1 – звуження каналу; 2 – розширення каналу 

 

Тенденції розвитку конструкцій кавітаційних пристроїв характеризуються 

прагненням підвищити їх продуктивність, ефективність і інтенсивність 

диспергування, знизити питомі енерговитрати на обробку. Так для регулювання 

інтенсивності кавітаційного поля деякі змішувачі оснащені вакуумною системою. В 

інших випадках, для створення поля з підвищеною інтенсивністю, передбачені 

додаткові конструктивні елементи, які є по суті допоміжними кавітаторами [30]. 

Відомі також ПКЗ, які мають декілька кавітаторів, які утворюють решітку в 

проточній камері, перпендикулярно її поздовжній осі [32]. Особливостями інших 

змішувачів є наявність другого ряду кавітаторів [33, 34]., деякі мають еліптичну 

форму і встановлені з можливістю обертання навколо своєї осі на 90°. Для 

інтенсифікації перемішування на поверхні кавітатора в деяких конструкціях 

виконана насічка [35, 36, 37, 38, 39], а в інших пропонується покриття кавітатора 

шаром еластичного матеріалу. Для підвищення ерозійної активності кавітаційного 
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поля в деякі пристрої встановленні пружно еластичні елементи і з’єднані з робочим 

контуром за допомогою гнучких трубопроводів [27].  

Існує ряд ПКЗ, в яких використовується циліндрична проточна камера. Один з 

перших змішувачів представляють собою круглу трубу з встановленим в ній 

коаксиально кавітатором капле видної, круглої або складної трикутної форми [31, 

40, 41, 42, 43], роль конфузора в даній конструкції виконує дросель. В ПКЗ даного 

типу для інтенсифікації процесу кавітаційної обробки також використовується 

решітки кавітаторів, розташовані послідовними рядами [44, 45, 46]. 

Найбільшого розповсюдження отримали кавітатор з плавними обводами, 

виконані у вигляді стержнів круглого перерізу і еліпсів, а також каплеподібних і 

шароподібних тіл [47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54]. В ряді інших конструкцій 

використовуються погано обтікаючими формами, виконані у вигляді трапецій, 

клинків, конусів, суперкавітуючих крильчаток, пластин, дисків [55, 56, 57, 58, 59 60, 

61]. Також існує група апаратів, в яких роль кавітаторів виконує струмінь рідини, 

яка направлена на зустріч потоку, що подається.  

 

1.7 Використання кавітаційних технологій в промисловості  

 

За останні 30 років в науково-технічній і патентній літературі з'явилися 

численні відомості про використання гідродинамічної кавітації для інтенсифікації 

різноманітних технологічних процесів в харчовій, хімічній, целюлозно-паперовій, 

будівельній, сільськогосподарській та ін.. галузях промисловості [2, 12, 62].  

Накопичений на сьогоднішній час матеріал по використанню гідродинамічної 

кавітації в технологічних процесах дає можливість визначити перспективні галузі її 

використання – в процесах масообміну, перемішування, розчинення, диспергування 

та емульгування при обробленні рідких гетерогенних систем і створенні сучасних 

енергозберігаючих технологій.  

Інтенсифікуючий вплив кавітації обумовлений дією ефектів, які вона створює. 

Кавітаційні бульбашки діють в якості змішувача, збільшуючи таким чином полощу 

контакту між двома рідинами або між рідиною і поверхнею. Цим шляхом 



63 

  

виконуються процеси очищення поверхонь, або емульгування рідин, що погано 

змішуються. На сьогодні кавітаційні технології є актуальними для енергетики, 

машинобудування, хімічної і харчової промисловості [27] 

В енергетиці кавітацію застосовують як спосіб отримання дешевої теплової 

енергії, за рахунок виділення енергії при зхлопуванні каверн. Це дозволяє суттєво 

зменшити енергоспоживання, збільшити теплову продуктивність, виключення 

застосування кислот, лугів та інших хімічних реагентів [63, 64, 65, 66, 67, 68].  

Застосування кавітаційних технологій при отриманні паливних сумішей 

дозволяє знизити собівартість одержання теплової і електроенергії, зменшити 

витрати матеріалів і кількість шкідливих викидів в атмосферу. Перспективним 

напрямком в енергетиці є використання високодисперсних паливних систем [2, 12, 

62]. Кавітаційний вплив на мазут дозволяє знизити його в'язкість на 20 - 30% і 

збільшити температуру спалаху на 5-10%. Після кавітаційної обробки в мазуті 

утворюється до 35 % дизельного палива (температура відгону 250 ... 290 ° С). 

Використання якісних вугле-мазутних суспензій дозволяє зменшити витрати мазуту 

на 20 - 25 %. Спалювання вугле-мазутних і водо-вугільних суспензій дозволяє 

знизити шкідливі викиди, утилізувати вугільний шлам, знизити собівартість 

одержання теплової та електричної енергії. При спалюванні водо-мазутних емульсій 

отримують суттєвий економічний ефект, підвищення ККД на 3 - 5 % і зниження 

емісії забруднюючих речовин (СО, сажі, оксидів азоту, бензопірену та інших 

канцерогенних поліциклічних ароматичних вуглеводнів) в атмосферу. Найбільший 

економічний ефект і одночасне зниження газових викидів забезпечує додавання в 

паливо 10 - 15% води, а найбільший екологічний ефект в частині утилізації 

забруднених органічними продуктами вод реалізується при рівні водної фази до 50 

%. Таким чином забезпечується можливість спалювання некондиційних 

високов'язких і обводнених мазутів, а в якості водної фази з’являється можливість 

використання забруднених промислових стоків підприємств. [69, 70]. 

Експериментальні дослідження показали, що нафта, оброблена  в 

кавітаційному генераторі, починає переганятися під атмосферним тиском при 

температурі нижче на 10...15°С , ніж необроблена нафта, 50% необробленої нафти 



64 

  

переганяється при температурі 328 °С, а 50% обробленої нафти переганяється при 

температурі 265°С під атмосферним тиском, що нижче на 63°С [ 2, 12, 62, 71]. 

Кавітаційний вплив в машинобудівній промисловості дозволяє швидко і 

ефективно очищувати елементи деталей, агрегатів і систем мобільних машин 

різного призначення від забруднення, яке здебільшого представляє собою суміші 

твердих дрібних частинок, продуктів корозії і окислів із полімеризованими 

залишками масел, жирів олив, нагару тощо. Проведені дослідження показали, що 

запропонований спосіб очищення має високу ефективність, простоту, низьку 

собівартість [72, 73, 74, 75, 76].  

Ефективним є використання кавітаційних технологій для отримання 

наноструктур і наноматеріалів. За рахунок впливу на матеріал ультразвукової або 

гідродинамічної кавітації досягається значне збільшення продуктивності процесу їх 

отримання і зниження питомих витрат енергії на одиницю продукції [62, 77, 78]. 

В хімічній промисловості кавітаційний вплив допомагає підвищити 

ефективність окисно-відновних реакцій в рідині використовуючи енергію каверн, 

які утворюються при кавітації для підсилення потужності електричного розряду [79, 

80, 81]. 

На даний час кавітаційні ефекти широко використовується як спосіб для 

дезінфекції, стерилізації та аерації води та водних систем. Кавітаційний вплив 

дозволяє провести якісне знезараження природних і стічних вод без використання 

хімічних реагентів і широко застосовується в системах господарського, питного та 

промислового водопостачання, а також для знезараження каналізаційних стоків 

переробних підприємств [82, 83, 84, 85, 86, 87, 88]. 

В харчовій промисловості кавітаційний влив на рідину дозволяє отримати 

високоякісні технологічні, харчові і біологічно активні розчини, екстракти, емульсії, 

суспензії, наприклад при виробництві молочних продуктів, майонезів і соусів,  

фруктових і овочевих пюре, паст і соків [89, 90, 91]. 

При виробництві молока кавітаційний вплив підвищує ефективність його 

гомогенізації і пастеризації, зменшує кількість мікроорганізмів. Така обробка 

молока при температурі 70°С дозволяє знизити загальну кількість мікроорганізмів в 
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5
 разів. При цьому відбувається повне знищення вегетативних форм дріжджів 

і плісняви, а також патогенних мікроорганізмів групи кишкової палички і 

нейтралізація фосфатази. Таким чином, така обробка дозволяє збільшити терміни 

зберігання молока при температурі 9 ... 12°С в несептичній упаковці до не менше 5 

діб без ознак його скисання. Також кавітація використовується для підготовки води, 

яка використовується при відновленні молока з сухого знежиреного залишку [92]. 

Кавітаційний вплив ефективно використовувати для інтенсифікації процесів 

розчинення і екстрагування біологічно активних речовин, наприклад, пектину, 

каротину, таніну і інших цінних речовин. Кавітація змінює властивості водних 

розчинів і гідрогелів полісахаридів: крохмалю, амілопектину, альгінату натрію, 

хітозану і ін. Внаслідок її використання досягається однорідність фракційного 

молекулярного складу отримуваних розчинів і екстрактів [93, 94, 95, 96]. Багато 

лікарських речовини отримують методами екстрагування сировини рослинного і 

тваринного походження.  Застосування кавітаційних технологій дозволяє підвищити 

якість м'яких лікарських форм суспензійного і емульсійного типів [ 97, 98, 99].  

 

1.8 Способи отримання везикулярних структур з фосфоліпідів  

 

Метод механічного струшування. Спосіб одержання ліпідних везикул 

(ліпосом) вперше був запропонований Бенгхемом. В основі методу лежить 

одержання сухої фосфоліпідної плівки, яка у водному середовищі в умовах ручного 

або механічного струшування перетворюється в ліпідні везикули [100, 101, 102]. 

Найчастіше його використовують у лабораторних умовах в якості першого 

етапу процесу при подальшому одержанні везикул з необхідними 

характеристиками.  

Метод використовується для включення у везикули великих біологічних 

макромолекул (наприклад, бактеріальних препаратів, вакцин) без значної втрати їх 

активності. Недоліком методу є низький відсоток включення матеріалу (1-3%) [102, 

103]. 
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Для одержання ліпідних везикул у невеликій кількості (об’ємом до 1 л) дві 

фази змішують і поміщають у звичайний шуттель-аппарат, де суміш струшують 

впродовж 3 – 10 хв. при 75-80 об/хв. Для одержання ліпідних везикул у більших 

об’ємах використовують мішалки.  

Незважаючи на простоту і доступність методу, для зменшення діапазону 

дисперсності і одержання заданих параметрів розміру частинок, його 

використовують у поєднанні з іншими методами утворення фосфоліпідних везикул 

[106].  

Метод зворотньо-фазового випаровування.  Цей спосіб включає розчинення 

ліпідів в ефірі, диспергування цієї суміші в присутності води з подальшим 

вивільненням органічного розчинника випаровуванням. В результаті одержують 

великі одношарові ліпосоми [100, 110].  

Недоліком методу є невисока продуктивність, отримані везикули мають 

великий діапазон дисперсності і містять деяку залишкову кількість органічного 

розчинника, який необхідно додатково видаляти.  

Метод інжекції. Метод полягає в тому, що спиртовий розчин фосфоліпідів 

швидко уприскують за допомогою шприца у водне середовище при постійному 

перемішуванні. Розмір везикул сильно залежить від концентрації фосфоліпідів і 

спирту [111]. 

Недоліком інжекційного методу є невисока продуктивність і тривалість 

процесу, отримані везикули містять деяку залишкову кількість спирту, для 

видалення якого препарат доводиться піддавати діалізу. 

Метод екструзії (продавлювання через сопло). За цим методом водну 

суспензію ліпідів поміщають в прилад з вузьким отвором (прес Френча) і піддають 

швидкій екструзії при підвищеному тиску. В результаті дії зсувних напружень на 

ліпідну суспензію в узькому каналі, а також різкого перепаду тисків на виході з 

каналу відбувається утворення везикул.  Вже після першого продавлювання 

суспензія містить суміш великих і малих оліголамелярних везикул. Розмір 

отриманих везикул залежить від тиску і кількості проходжень [100, 114].  
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Недоліками методу є непридатність для одержання промислових об’ємів 

препаратів, не зручність у використанні, низька якість гомогенізації, широкий 

діапазон розмірів утворених везикул, відсутність можливості регулювати тиск і 

температуру процесу для вибору раціональних режимів.   

Метод екструзії (продавлювання через фільтри) Це один з найпростіших 

методів отримання малих одношарових везикул у невеликому діапазоні, який 

звичайно використовується після методу струшування. Метод полягає у 

продавлюванні ліпідної дисперсії через полікарбонатні ядерні  фільтри з певним 

діаметром пор за рахунок підвищеного тиску (приблизно 5 МПа) непарну кількість 

разів (рекомендована кількість - 19 продавлювань), що запобігає присутності в 

кінцевому зразку частинок, не здатних пройти через фільтр [110, 114]. Існує 

декілька фірм, що проводять відповідне устаткування, наприклад, пристрій 

LiposoFast, ф-ма Avestin&Inc., Канада [114].  

Методи гомогенізації. Останнім часом для одержання ліпідних везикул 

пропонуються методи одержання ліпідних везикул із застосуванням клапанних 

гомогенізаторів високого тиску. При застосуванні цих методів ліпідну суміш після 

гідратації піддають циклічній гомогенізації під тиском до 200 МПа в замкнутому 

контурі (кількість циклів від 1 до 50). Для здійснення даного способу 

використовуються гомогенізуючі клапани різних конструкцій. Така обробка 

призводить до формування стабільної наноемульсії [100, 114, 115].  

Суттєвими недоліками даного методу є значна витрата електроенергії на 

одиницю продукції, можливість окислення поліненасичених жирних кислот, що 

входять до складу фосфоліпідів, висока металоємність, швидка зношуваність 

гомогенізуючих голівок.   

Метод мікрофлюідізації. Метод дозволяє проводити процес одержання 

ліпідних везикул стандартного розміру з високою продуктивністю у промислових 

масштабах. 

Одержання ліпідних наноструктур здійснюється за допомогою 

мікрофлюідізаторів (ф-ма Microfluidics) в циклічному режимі. Пристрій 

комплектується алмазною і керамічною послідовними камерами з синхронною 
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системою підкачуючих насосів, які з тиском 133-200 МПа подають ліпідну 

дисперсію з високою швидкістю через камери. В результаті впливу зрізуючих 

зусиль і високої швидкості зсуву утворюються частики з розміром 10 – 20 нм у 

вузькому діапазоні [114].   

Метод ультразвукового диспергування.  З усіх запропонованих методів на 

даний час, основним є метод отримання ліпідних везикул малого розміру за 

допомогою ультразвукових технологій [100, 101, 108, 110, 115]. 

За цим методом металевий кінцівник джерела ультразвуку (наприклад,   

УДЗН-1, Україна) занурюють безпосередньо в дисперсію ліпідів і включають 

прилад на певний час з подальшою перервою для охолоджування препарату. 

Загальна тривалість озвучування може становити від 3 хв. до 10 хв. Після декількох 

прийомів озвучування (до отримання злегка опалесцентного розчину), препарат 

центрифугують при 5000 об/хв. впродовж 10 хв. (для видалення частинок титану, які 

відділяються від випромінювача і переходять в суспензію під час роботи приладу). 

Однак ультразвукова обробка має ряд технічних ускладнень. Дослідження  

показують, що витрати енергії на утворення полів кавітаційних бульбашок в 

ультразвукових випромінювачах досить великі. Це повязано з швидким згасанням 

ультразвукових коливань в двохфазових рідких середовищах. Окрім цього, в 

ультразвукових апаратах досить швидко руйнуються поверхні, що випромінюють 

ультразвукові коливання, оскільки вони знаходяться в зоні кавітаційної дії.  

При підвищенні потужності випромінювача для збільшення обсягів 

виробництва, можна досягти такого рівня, вище якого додаткова потужність не 

передається середовищу обробки, а подальше збільшення потужності 

випромінювача може призвести навіть до зниження потужності в звязку з 

розвитком кавітації на поверхні випромінювача. Крім того, при застосуванні методу 

відбувається інтенсивне виділення тепла, що призводить до окислення ненасичених 

жирних кислот фосфоліпідів і вимагає використання додаткових прийомів 

охолодження. 

Метод дискретно-імпульсного введеня енергії. Принципово новим і дуже 

перспективним шляхом отримання ліпідних наноструктур є методи, засновані на 
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імпульсних енергетичних впливах, що використовують внутрішні і зовнішні 

джерела енергії. 

Авторами [102, 115, 116-118] було встановлено ефективність використання 

механізмів ДІВЕ в роторно-пульсаційних апаратах з метою інтенсифікації процесу 

утворення ліпідних наноструктур і розроблення промислових технологій 

виробництва препаратів з ними для різних галузей промисловості. Роторно-

пульсаційні апарати є високопродуктивним промисловим обладнанням, яке 

дозволяє отримати багатофакторний імпульсний вплив на різні види дисперсних 

систем, таких як «рідина - рідина», «рідина - тверде тіло», «газ - рідина». При 

обробці водно-жирових суспензій в РПА гетерогенні дисперсні системи піддаються 

багатофакторному впливу пульсацій тиску і швидкості потоку рідини, розвиненої 

турбулентності, інтенсивної кавітації, пульсацій тиску в локальних об’ємах рідини у 

зазорі між статором і ротором, жорсткому кумулятивному впливу за рахунок 

схлопування кавітаційних пухирців, значних зрізуючих зусиль і великих напруг [3-

9]. Таким чином, в роторно-пульсаційних апаратах матеріал піддається 

комплексному механічному, гідродинамічному та гідроакустичному впливам, що 

дозволяє отримати високу дисперсність і стійкість готової мікро- і наноемульсії і 

зниження питомих витрат енергії на виробництво. 

 

1.9 Інтенсифікація процесу одержання ліпідних везикулярних 

наноструктур за рахунок використання гідродинамічної кавітації 

 

Аналіз різних методів отримання везикулярних структур з фосфоліпідів 

показав що, в переважній більшості вони є складними для промислового 

виробництва, енерговитратними і малопродуктивними. Застосування органічних 

розчинників при виробництві вимагає спеціалізованого облаштування приміщення, 

що додатково ускладнює технологічний процес, а також ретельного очищення 

готових  нанопрепаратів.  

Підвищений інтерес до потенціалу використання ліпідних везикул в якості 

транспортних і протекторних структур для активних речовин різної природи і 
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спрямованості вимагає розробки нових технологій і застосування ще більш 

ефективного обладнання для  виробництва ліпідних везикулярних наноструктур у 

промисловому масштабі. В інтересах зниження загальних енерговитрат, операції, що 

пов’язані з подрібненням дисперсної фази (емульгування, гомогенізація та інші), 

необхідно проводити в апаратах проточного типу з короткочасним перебуванням 

суміші, що оброблюється, в компактній активній зоні. Це забезпечує скорочення 

загальної тривалості і зниження втрат енергії при обробці Для апаратів проточного 

типу задача інтенсифікації процесу зводиться до забезпечення максимально 

високого впливу в локальній активній зоні. 

Враховуючи особливості диспергування фосфоліпідів в воді, переведення 

фосфоліпідів з міцелярної форми в ліпосомну пов´язані зі значними питомими 

затратами енергії. Тому при розробці способу отримання наноструктур нами 

враховувався великий досвід ІТТФ НАН України по інтенсифікації гідромеханічних 

тепломасообмінних процесів в дисперсних системах. Окреме використання явища 

гідродинамічної кавітації, як одного з найбільш жорстких методів впливу, 

характерних для ДІВЕ дозволить додатково збільшити продуктивність процесу 

отримання ліпідних наноструктур і зменшити його енерговитрати [3-9, 112, 115, 

116]. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. В загальному випадку вирішення завдання інтенсифікації хіміко-

технологічних 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 хіміко-технологічних процесів за рахунок перетворення 

введеної в апарат енергії в короткочасні імпульси високої потужності дискретно 

розподілені в робочому об’ємі. 
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2. 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.  

3. Всі способи гідродинамічної кавітації дозволяють проводити обробку 

великих обсягів рідинних середовищ в потоці і використовуються для інтенсифікації 

промислових технологій.  

4. 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. 

5. 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 можуть утворюватися бульбашки або виникати 

каверни, а також властивості матеріалу: вміст повітря, газу або твердих частинок,  

поверхневий натяг, в’язкість та ін. 

 6. 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.  

7. Підвищений інтерес до потенціалу використання ліпідних наноструктур для 

різних галузей промисловості і сільського господарства вимагає 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 

технологій виробництва препаратів з ліпідними наноструктурами різного 

спрямування. 

Основні положення цього розділу викладені в публікаціях автора [119-124]. 
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РОЗДІЛ 2  

ВИБІР НАПРЯМУ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ТА 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

Питання створення сучасних технологій, ключовим елементом яких є 

наноматеріали, є пріоритетним напрямком наукових розробок останнього 

десятиріччя. Значний інтерес для вивчення і перспективи для використання мають 

везикулярні наноструктури, що утворюють фосфоліпіди. Аналіз існуючих 

технологій їх одержання показав високі питомі витрати на одиницю готової 

продукції і низьку продуктивність задіяного обладнання. Це стримує широке 

використання ліпідних наноструктур у промислових обсягах і обмежує область їх 

застосування фундаментальними дослідженнями і виробництвом діагностичних, 

лікувальних, фармацевтичних і косметологічних препаратів. В той же час 

властивості везикулярних фосфоліпідних наноструктур мають значно більші 

перспективи для використання, в тому числі у сільському господарстві - при 

виробництві нових форм препаратів для обробки насіння і вегетуючих рослин.  

Актуальним напрямком інтенсифікації виробничих процесів є використання 

механізмів дискретно-імпульсного введення енергії з використанням різноманітних 

фізико-хімічних ефектів, а також внутрішніх і зовнішніх джерел енергії, що 

реалізований у цілому класі масообмінних апаратів для диспергування – в 

пульсаційних диспергаторах, гомогенізаторах, роторно-пульсаційних апаратах. В 

робочому об'ємі цих апаратів виникають такі явища як вибухове скипання, 

гідродинамічна, акустична і парова кавітації, а також супутні цим явищам ефекти – 

високочастотні осциляції, зсувні напруження, сферичні ударні хвилі і ін. На думку 

багатьох учених, саме явища кавітацій в значній мірі визначають високу 

ефективність механізмів ДІВЕ і диспергуючого устаткування, де ці механізми  

реалізовані. Серед інших, до такого устаткування відносяться проточні статичні і 

динамічні кавітаційні апарати. Вони представляють собою високопродуктивне 

обладнання, яке здійснює вплив на мікро- і нано- рівень дисперсних систем, 
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дозволяє зменшити тривалість масообмінних процесів в рідких середовищах і має 

низькі питомі витрати енергії на одиницю готової продукції. 

 

2.1 Дослідження впливу ефектів гідродинамічної кавітації на властивості 

гетерогенних систем 

 

Експериментальна частина роботи виконувалась на експериментальних 

стендах у лабораторних умовах відділу тепломасообміну в дисперсних системах 

Інституту технічної теплофізики НАН України та Інституту біохімії ім. О.В. 

Палладіна.  

 

2.1.1 Експериментальний стенд для дослідження впливу ефектів 

гідродинамічної кавітації на властивості гетерогенних систем 

 

Дослідження проводили на експериментальному стенді для дослідження  

впливу гідродинамічної кавітації на властивості гетерогенних систем періодичної 

дії. Для створення явища гідродинамічної кавітації був використаний проточний 

кавітаційний змішувач статичного типу (сопло Вентурі). Принцип роботи 

проточного кавітаційного змішувача заснований на нестаціонарності потоків рідини, 

а також на активних гідродинамічних ефектах впливу на оброблювані речовини. 

Пристрій призначений для розчинення, змішування, диспергування і гомогенізації 

гетерогенних середовищ і дозволяє проводити обробку великих обсягів в потоці. 

Стенд представляє собою замкнений контур трубопроводу, на робочій ділянці якого 

створюється потік рідини певної швидкості і тиску, які регулюються.  

Технічні характеристики обладнання: 

     Номінальна потужність ... 7  кВт,  

     Корисна ємність баку пристрою для розчину …  20 л; 

     Номінальна напруга … 380 В; 

     Частота току … 50 Гц; 

     Режим роботи ... періодичний; 



74 

  

     Максимальна температура матеріалу при обробці … 55 
о
С 

Характеристика та принцип роботи стенду. 

Стенд (рис.2.1) забезпечує можливість відтворення і спостереження явища 

гідродинамічної кавітації, а також реєстрацію параметрів її ефектів. 

Стенд 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 1,5…5,0 бар 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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Рис. 2.1 – 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    

 

2.1.2 Методика дослідження  впливу теплофізичних режимів і параметрів 

на властивості дисперсійного середовища 

 

Гідродинамічна кавітаційна обробка гетерогенної системи проводиться 

наступним чином: в ємність (10) завантажується водна суспензія досліджуваного 

матеріалу об’ємом до 20л. 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). Оброблена в умовах гідродинамічної кавітації гетерогенна 

система вивантажується через вивідний патрубок пристрою, після чого система 

насосів (1) вимикається і від’єднується від електромережі автоматом на пульті 

управління.  

Швидкість руху та витрати потоку рідини визначалися за допомогою 

електронного ультразвукового витратоміра TUF-2000M (3). TUF-2000M здатний з 
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високою точністю вимірювати витрату на рівні 0,001 м / с - за умови застосування 

PI-перетворювачів. Даний витратомір має наступні технічні характеристики:  

швидкість потоку: -30...+30 м/с; похибка: ±1%; лінійна похибка: 0,5%; повторювана 

помилка: 0,2%; живлення 8-36 VDC, 10-36 VAC. Допустимі діаметри труб для 

вимірювання:від DN15 до DN100 мм з датчиками TS2. Допустимий діапазон 

температур для вимірювання:від -30 ° С до +90 ° С з датчиками TS2. 

Вимірювальний модуль в складі витратоміра відповідає вимогам до вимірювань 

більшості рідин[125]. 

Тривалість обробки матеріалу фіксується секундоміром. Температура 

дисперсної системи вимірюється за допомогою електронного цифрового термометра 

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

вимірювання від - 50 °С до + 150 °С, похибка вимірювання ±0,3 °С [126].  

Після закінчення досліджень стенд проходить санітарну обробку з 

застосуванням миючих засобів.  

 

2.1.3 Моделювання течії рідин через сопла Вентурі різних профілів 

 

Моделювання течії рідини проводили за допомогою обчислювального 

програмного комплексу загального призначення  ANSYS CFD компанії ANSYS, Inc. 

Програмні комплекси дозволяють проводити моделювання і обрахунок течії рідин і 

газів, процесів тепло- і масообміну, реагуючих потоків. ANSYS CFD повністю 

інтегрований в середовище ANSYS Workbench, що є основою інженерного 

моделювання, в неї інтегровані всі інструменти і програмні комплекси ANSYS. 

Середовище ANSYS Workbench дозволяє отримати загальний доступ до таких 

інструментів: як зв'язок з CAD-комплексами, побудова і модифікація геометрії і 

розрахункової сітки. Програмний комплекс широко використовується  для 

моделювання процесів, що відбуваються в насосах, вентиляторах, компресорах, 

газових і гідротурбінах і т.ін. Постпроцесор ANSYS CFD-Post, який входить в 

програмний комплекс, може використовуватися для створення високоякісних 

анімацій, ілюстрацій і графіків [127-129]. 

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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2.1.4 Математичне моделювання поведінки кавітаційних кластерів в 

залежності від зміни режимних параметрів роботи і особливостей конструкції 

кавітаційного апарату 

  

Серед існуючих моделей, що описують динаміку сукупності парових та 

парогазових бульбашок у процесах скипання та кавітації, однією з найбільш 

детально розроблених математичних моделей, що дозволяють точно прогнозувати 

поведінку кавітаційних кластерів в широкому інтервалі зміни режимних параметрів, 

є розроблена в ІТТФ НАНУ модель динаміки бульбашкового ансамблю (модель 

ДПА), яка базується на термодинамічних засадах.  

При мінімальній кількості припущень модель адекватно описує поведінку 

ансамблю бульбашок в процесі зміни зовнішнього тиску в рідині з точним 

урахуванням кінетики міжфазного тепло- та масообміну. В рамках цієї математичної 

моделі розглядається силова взаємодія бульбашок і кількісно визначаються поточні 

параметри нестаціонарних полів тиску, температур та швидкостей в 

міжбульбашковому просторі рідини всередині кластера. На стадії захлопування 

розраховуються амплітуди імпульсів тиску, які випромінюються окремими 

бульбашками кластера, а також сумарний акустичний імпульс, що утворюється при 

колапсі кластера, що дозволяє оцінити мікро- та наномасштабні дії кавітаційних 

ефектів на оточуюче гетерогенне рідинне середовище і на присутні в рідині 

дисперсні структури.  

Математична модель ДПА створена в ІТТФ і застосовуються зараз для аналізу 

процесів кипіння і кавітації, насамперед, для розрахунку кавітаційних апаратів 

ДІВЕ: пульсаційного диспергатора, РПА, відцентрових насосів, а також трубок 

Вентурі.  

Для того щоб розрахувати за допомогою моделі ДПА формування, структуру і 

процес колапсу кавітаційних кластерів в кожному цих апаратів, а також визначити 

амплітуди імпульсів тиску та їх частоту необхідно застосувати  ту ж саму базову 

систему рівнянь цієї моделі. 
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Проблема полягає в тому, що загальну систему рівнянь треба доповнити лише 

одним алгебраїчним рівнянням, яке описує зміну з часом тиску в рідині  в 

кавітаційній зоні   fpl  або зміну тиску по довжині каналу  xfpl  , яка є 

специфічною для кожного конкретного апарата. ДПА надає можливості вибирати 

оптимальні режими зміни тиску за цими рівняннями, які дають потрібний ефект 

кавітаційної дії для вибору раціональних конструктивних параметрів робочої 

ділянки даного кавітаційного апарата [3, 8]. 

 

2.2 Методи досліджень властивостей дисперсійного середовища під 

впливом гідродинамічної кавітації  

 

2.2.1 Метод визначення рН 

 

рН визначали потенціометричним методом за допомогою рН-метра Hanna HI 

9321 (Німеччина). Метод базується на вимірюванні електрорушійної сили 

електрометричної комірки, яка складається з вимірювального розчину, скляного 

електрода і електрода порівняння. Цей метод може бути використаний для всіх 

типів природних і стічних вод з діапазоном значень рН від 3 до 10.  

Діапазон визначень pH приладу від 0 до 16;  роздільна здатність pH: значень 

0,1 pH, температура 0,1 °С, точність pH: ±0,05, автоматична калібровка, автоматична 

термокомпенсація.  

У результаті хімічних, фізичних і біохімічних процесів у пробі води величина 

рН може дуже швидко мінятися. Тому вимірювання проводили максимально 

швидко.  

Перед початком досліджень проводили підготовчі операції – виміряли 

температуру води і перевстановлювали температурний контроль на рН-метрі 

відповідно до інструкції виробника; промивали електрод дистильованою водою і 

пробою води, перемішували розчин,  знімали показники рН дослідної проби у стані 

спокою; промивали електрод водою і занурювали його у буферні розчини; 

встановлювали показники приладу на відповідну відмітку за заданого значення рН 
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буферних розчинів. Повторювали підготовчі операції до максимально можливого 

покращення. Вимірювання проводили за [130, 131]. 

 

2.2.2 Метод визначення окислювально-відновного потенціалу 

   

Активність електронів або окислювально-відновного потенціалу (ОВП або Eh) 

середовища є одним з найбільш значущих чинників регулювання параметрів 

окислювально-відновних реакцій, що протікають в будь-якому рідкому середовищі. 

На практиці для визначення значення Eh створюють електрохімічний ланцюг, що 

складається із стандартного електроду і електроду порівняння. Вимірюють Eh щодо 

прийнятого стандарту, потенціал якого умовно береться за нульове значення. Як 

такий стандарт був прийнятий потенціал реакції яка протікає при тиску 

газоподібного водню в 1 атм, температурі в 25 °С і концентрації іонів [Н+] = 1 

міль/л. В цьому випадку у водному середовищі рівень показника рН = 0. 

Величину окислювально-відновного потенціалу (Eh) визначали 

експериментально за допомогою електрохімічного методу за допомогою на 

мультифункціонального приладу для аналізу параметрів води EZODO PCT-407. 

Прилад призначений для вимірювання ОВП тільки води і слабких водних розчинів 

солей, кислот і лугів. Вимірювання проводили відповідно до інструкції виробника 

[132, 133] 

 

2.3 Методи досліджень властивостей зразків з фосфоліпідними 

везикулярними наноструктурами 

 

2.3.1 Визначення розміру частинок методом лазерної кореляційної 

спектроскопії  

 

Розмір фосфоліпідних структур досліджували методом фотонної кореляційної 

спектроскопії на лазерному кореляційному спектрометрі “ZetaSizer–3” (Malvern 

Instruments, Великобританія), обладнаного He-Ne лазером ЛГН-111 (Р = 25 мВт,  = 
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633 нм). Діапазон вимірювання приладу становить від 1 нм до 10 мкм. Робота 

даного спектрометру основана на аналізі кореляційних характеристик флуктуації 

інтенсивності динамічно розсіяного світла при проходженні лазерного променю 

через середовище. Вимірювання кореляційної функції флуктуацій інтенсивності 

розсіяного світла і інтегральної інтенсивності розсіювання дозволяє визначити 

коефіцієнт трансляційної дифузії дисперсних часток в рідинах і за рівнянням 

Стокса-Ейнштейна визначити розподілення наночастинок в рідинах за розміром. 

Коефіцієнт трансляційної дифузії D частинок пов’язаний з тривалістю кореляції τс 

співвідношенням: 

Dq
2
 = 1/τс                                                   (2.1) 

Хвильовий вектор флуктуації концентрації q описується співвідношенням: 

                                                       ,                                          (2.2) 

де n – показник заломлення середовища (рідини), 

0 – довжина хвилі випромінювання, 

 - кут розсіювання. 

Використовуючи формулу Стокса-Ейнштейна, яка пов’язує розмір  частинок з 

їх коефіцієнтом трансляційної дифузії і в’язкістю рідини, можна розрахувати розмір 

сферичних частинок:   

 

 

                                           
D

Tk
Hd B

3
)(


  ,                                            (2.3)  

де kB - стала Больцмана, 

T - абсолютна температура, К, 

η  - динамічна в'язкість середовища, в якому суспендовані частинки, 

D - коефіцієнт трансляційної дифузії. 

Досліджувану суспензію в кількості 1 мл поміщали в циліндричну оптичну 

кювету з кварцу діаметром 10 мм, яку вводили в лунку лазерного кореляційного 

спектрометру з підтриманням сталої температури. Реєстрацію та статистичну 
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обробку лазерного випромінювання, розсіяного від водної (n = 1.33) суспензії 

наночасток, проводили багаторазово протягом 90 с при температурі +22С під кутом 

розсіювання 90.  

Отримані результати вимірювань обробляли за допомогою сервісної  

комп’ютерної програми PCS-Size mode v1.61. Лазерний кореляційний спектрометр 

обладнаний корелятором multi computing correlator type 703 [134-138].  

 

2.3.2 Дослідження динамічної в’язкості водної дисперсії фосфоліпідів 

 

Дослідження динамічної в’язкості проводили на віскозиметрі DV-E фірми 

«Brookfield» [137]. Принцип роботи віскозиметра оснований на обертанні шпинделя 

(який занурений в рідину, що досліджується) за допомогою відкаліброваного 

привода. Опір в’язкості рідини обертанню привода вимірюється по відхиленню 

швидкості привода. Відхилення швидкості привода вимірюється за допомогою 

датчика обертання. Діапазон вимірювань DV-E (мПа/с) визначається за швидкістю 

обертання шпинделя, його розміром і формою, контейнером, в якому обертається 

шпиндель, і шириною діапазону моменту обертання каліброваного приводу.   

 

2.3.3 Визначення дійсної густини (питомої ваги) пікнометричним методом  

 

Пікнометричний метод ґрунтується на зважуванні дослідної проби та води в 

одному й тому самому пікнометрі за однієї і тієї самої температури (20 
о
С) та 

встановленні вагового співвідношення між ними [140]. 

Чисті і висушені пікнометри зважують без води з точністю до 0,001 г (різниця 

між двома зважуваннями не повинна перевищувати 0,0001)г. Беруть середнє 

арифметичне результатів двох зважувань (m1). Потім пікнометри заповнюють 

дистильованою водою за температури (20±2)°С до мітки на шийці пікнометра, 

витримують протягом 30 хв. і знову зважують. Перед другим зважуванням рівень 

води в пікнометрі (якщо він змінився) доводять до мітки на шийці. Дослід проводять 

не менше трьох разів для кожного пікнометра. Беруть середнє арифметичне 
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результатів усіх зважувань (m2). Потім воду виливають і пікнометр знову 

висушують.  

Підготовлені до вимірювань пікнометри (не менше двох) ополіскують 

дослідною пробою та заповнюють його тією самою пробою не набагато вище 

відмітки на їхній шийці та закривають корками. Пікнометри термостатують та 

доводять рівень дослідної проби до відмітки на їхній шийці. За значення маси гир, 

які урівноважують кожний порожній пікнометр у повітрі, беруть середнє 

арифметичне результатів двох зважувань (m3). Після проведення вимірювань їх 

вміст виливають із пікнометрів, промивають, висушують, закривають пробкою та 

зберігають до проведення нових вимірювань. 

Опрацьовування результатів  

Густину дослідних проб (δ1) за температури 20 
о
С обчислюють за формулою 

2.4:  

1

2

13
1 )( ее

mm

mm
в 




       (2.4) 

 де m1, m2, m3— маси гир, які урівноважують, відповідно, порожній пікнометр, 

пікнометр із водою і пікнометр із дослідною пробою, кг;  

δв — густина води за температури 20 
о
С та за нормального тиску, рівного 1,01·10

5
 

Па (δв = 998,20 кг/м 3 ), кг/м 3 ;  

е - густина повітря за температури 20
о
С та за нормального тиску (е = 1,2 кг/м

3
 ) кг/м

3
  

Аналогічно визначають густину (δ2 ) тієї самої дослідної проби за допомогою 

другого пікнометра. За густину (δср) молока, за температури 20
о
С, беруть середнє 

арифметичне результатів двох отриманих значень густини молока (δ1 ) та (δ2 ) за 

температури 20
о
С.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Наукова гіпотеза щодо можливості використання ефектів гідродинамічної 

кавітації для підвищення енергоефективності тепломасообмінних процесів при 
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створенні промислових технологій була доведена за допомогою використання 

теоретичних і експериментальних досліджень.  

1. Дослідження впливу ефектів гідродинамічної кавітації на властивості 

гетерогенних систем були проведені на створеному експериментальному стенді. 

Розроблена методика роботи на даному стенді дозволила дослідити зміни 

властивостей дисперсної системи в залежності від використаних режимів і 

параметрів роботи. 

2. Моделювання процесів тепло- і масообміну при течії рідини в соплах 

Вентурі різних профілів проводили за допомогою обчислювального програмного 

комплексу загального призначення  ANSYS CFD компанії ANSYS, Inc.  

3. Математичне моделювання динаміки бульбашкового ансамблю при 

виникненні і розвитку гідродинамічної кавітації в соплах Вентурі різних профілів 

(модель ДПА) проводили за програмою, створеною в ІТТФ НАН України. 

Проведені розрахунки дозволили  розрахувати ефективність впливу гідродинамічної 

кавітації на поведінку кавітаційних кластерів в залежності від зміни режимних 

параметрів роботи і особливостей конструкції кавітаційного апарату і визначити 

оптимальні значення. 

4. Викладено основні експериментальні методи досліджень властивостей 

дисперсійного середовища під впливом гідродинамічної кавітації та методи 

досліджень властивостей фосфоліпідних везикулярних наноструктур. 

5. В дослідженнях використовували стандартні прилади та методи, а саме для 

дослідження зміни властивостей дисперсійного середовища – методи визначення 

рН, метод визначення окисно-відновлювального потенціалу; для дослідження 

властивостей фосфоліпідних везикулярних наноструктур – визначення розміру 

частинок методом лазерної кореляційної спектроскопії, дослідження динамічної 

в’язкості, визначення дійсної густини. 

Основні положення цього розділу викладені в публікаціях автора [141-146]. 
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КАВІТАЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ НА ПРОЦЕСИ 

ТЕПЛОМАСООБМІНУ І ГІДРОДИНАМІКИ В ДИСПЕРСІЙНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ 

 

 

Кавітація є явищем, яке відомо і вивчається вже досить давно, але його 

фізична сутність вивчена ще недостатньо повно про що свідчить велика кількість 

досліджень у різних галузях. Ряд питань, що стосуються впливу гідродинамічної 

кавітації зокрема на інтенсифікацію тепломасообмінних процесів і зміну 

властивостей оброблюваних гетерогенних середовищ залишаються до теперішнього 

часу маловивченими. На сьогодні, питання виникнення і розвитку гідродинамічної 

кавітації є однією з найбільш актуальних проблем, вирішення яких повинні  

базуватися на основі великої кількості теоретичних і експериментальних досліджень 

[2, 10, 12, 13, 15, 23].  

 

3.1 Кавітаційні ефекти в гідродинамічних кавітаційних змішувачах 

статичного типу 

 

Кавітаційні апарати, що засновані на дії явища гідродинамічної кавітації 

представляють собою ефективне обладнання нового покоління для змішування, 

диспергування і гомогенізації. Використання обладнання цього типу дозволяє 

інтенсифікувати і прискорювати технологічні процеси в рідких середовищах, при 

цьому значно зменшуючи витрати енергії і ресурсів. Ефективність кавітаційних 

апаратів пов’язана з виникненням супутніх до кавітації ефектів, таких як ударні 

хвилі, кумуляція, автоколивання, вібротурбулізація, дифузія і теплообмін. Ці ефекти 

виникають при утворенні, розпаді і колапсі каверн. Колапс пухирців 

супроводжується значним ударним впливом, а також хімічними змінами і слабким 

радіоактивним випромінюванням. При зхлопуванні, парогазова суміш, що міститься 

в бульбашці, стискається до тиску 10
5
 Па (300 атм) і нагрівається до температур 
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порядку декілька тисяч градусів (8000–12000 К). При колапсі кожного пухирця 

виникають імпульси тиску, які можуть досягати 10
3
 МПа. Такі високі ударні 

імпульси при високій концентрації пухирців в об’ємі робочої зони кавітаційного 

апарату сприяють тому, що питома потужність, що підводиться до одиниці об’єму 

оброблюваного середовища становить 10
4
…10

5
 кВт/м

3
. Це на декілька порядків 

вище за питому потужність, що виділяється при обробці технологічних середовищ в 

ультразвукових апаратах. Весь процес збільшення і закриття бульбашок 

відбувається протягом декількох мілісекунд [7, 8, 12].  

Високий тиск і температура всередині пухирців призводить до розпаду 

молекул води і утворення радикалів з високою хімічною активністю. Відомо, що 

при 2000 К близько 0,01 % молекул H2O усередині бульбашки дисоціюють на вільні 

радикали (термоліз кавітації): водневі (Н
+
) і гідроксильні (ОН

-
). Ці радикали можуть 

рекомбінувати з утворенням електронно-збуджених станів молекул води. Під час 

переходу молекул води з електронно-збудженого стану в стан спокою об'ємі води 

висвічується квант світла – відбувається сонолюмінісценція – явище виникнення 

спалаху світла при схлопуванні кавітаційних пухирців. Крім того, різкий колапс 

пухирців кавітації приводить до утворення гідравлічних ударів, і як наслідок, до 

створення хвилі стиснення і розтягування в рідині з ультразвуковою частотою. В 

результаті, створюються умови для протікання гідромеханічних, фізичних і хімічних 

процесів, які при звичайних умовах здійснити важко, або неможливо [27, 28].   

 

3.2 Математичне моделювання характеру течії через сопла різних 

профілів  

 

Форма виконання, конструкція апарату і величина тиску в робочій камері 

впливають на ефекти кавітації і, таким чином, ефективність обробки. Основою 

великої кількості відомих проточних кавітаційних апаратів є сопла Вентурі. 

Кавітаційний реактор таких апаратів (рис 3.1) представляє собою послідовно 

поєднані між собою вхідний патрубок (1), конфузор (2), проточну камеру (3), 

дифузор (4) і вихідний патрубок (5).   
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Рис.3.1 Кавітаційний реактор з соплом типу трубки Вентурі  

 

Такі апарати мають значну економічність. Їх робота при певних умовах 

протікає в нестаціонарному режимі, що підвищує ефективність диспергування і 

емульгування.  

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 

сумарна механічна енергія залишається незмінною. Якщо в рідині присутня 

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

напрямком. Динамічний вплив на частинку можливий за умови прискореного руху 

потоку рідини. 0 ddvgc . Враховуючи, що dxdvvvddvgc   силова 

дія на дисперсію з боку рідини можлива як завдяки прискоренню або гальмуванню 

потоку внаслідок змінення з часом об’ємної витрати рідини через канал vSGV  , 

так і при різкій зміні площі поперечного перерізу каналу dxdS . Під впливом сили 

гідродинамічної взаємодії частинок дисперсної фази з рідиною відбувається корисна 

робота, пов’язана з деформуванням або руйнуванням дисперсних часток.  

Через те, що в конкретних дискретних зонах навкруги кожної частинки 

відбувається корисна робота, процес трансформації механічної енергії вже не можна 

вважати оберненим. Чим швидше відбувається перетворення кінетичної енергії в 

потенційну, тобто чим вище значення прискорення dv/dτ = vc·∂vc/∂x, тим більша 
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частина енергії потоку іде на виконання корисної роботи по деформації і 

руйнуванню частинок [3, 7].  

В реальних апаратах непродуктивні витрати енергії можна зменшити, якщо 

поверхні стінок каналу зробити по-можливості гладкими, а профілі конфузорної і 

дифузорної частини оптимальними для досягнення найменших втрат напору потоку. 

Таким чином, велике значення для оптимальних 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.3.2. 

 

а)     б)     в) 

Рис. 3.2 Основні типи виконання трубки Вентурі 

 

Профіль виконання сопла (рис.3.2 а) відповідає класичному профілю  трубки 

Вентурі. Він дозволяє змінювати кут розкриття дифузору α. Профіль виконання 

сопла (рис.3.2 б) виконаний із дифузором у вигляді на напівсфери. Сопло з профілем 

(рис.3.2 в) є спрощеним варіантом профілю (рис.3.2 б).  

Проведене моделювання потоку рідини при використанні основних видів 

профілів (рис.3.3, рис.3.4) дозволило охарактеризувати умови гідродинамічної 

кавітації і поведінку течії. Епюри математичного моделювання течії через сопла цих 

типів одержані за допомогою програмного забезпечення ANSYS CFD, що дозволяє 

моделювати тепломасообмінні і гідродинамічні процеси [127-129]. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рис.3.3 – Зміни швидкості при руху потоку рідини через профілі  

 

а) 
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б) 

 

в) 

Рис.3.4 – Зміни тиску при руху рідини через сопла різних профілів 

 

Проведене математичне моделювання течії дозволило визначити характер 

змін швидкості і тиску при течії через сопла різних типів профілей (рис.3.3. рис.3.4). 

Дослідження показали, що профілі сопла (рис.3.3 а і рис.3.4 а) дозволяють одержати 

найвищу швидкість течії в соплі і найвищий тиск. Це забезпечить найбільшу 

різницю тисків на вході (Р1) і на виході з сопла (Р2), що в свою чергу має 

забезпечити високу інтенсивність кавітаційного впливу. Профілі сопла (рис.3.3 б і 

рис.3.4 б) дозволяють одержати найменшу швидкість течії в соплі і найменшу 

різницю тисків на вході (Р1) і на виході з сопла (Р2). Моделювання поведінки течії в 

профілі (рис.3.3 в і рис.3.4 в) за показниками швидкості течії в соплі і тиску 

показало проміжні значення.  

Таким чином, за допомогою аналізу результатів математичного моделювання 

був зроблений висновок, що для проведення подальших досліджень найбільш 

доцільним є вибір профілю А і профілю В. Профіль сопла з дифузором у вигляді 

напівсфери  (Б) дозволить отримати невисоку інтенсивність кавітаційних ефектів, 

крім того, є складним у виготовленні. 



90 

  

 

3.3 Аналітичне дослідження розподілу швидкості потоку рідини і тиску по 

довжині сопла Вентурі.  

 

3.3.1 Умови реалізації ефектів кавітації в кавітаційних реакторах. 

 

Для ініціювання кавітаційних явищ необхідно, щоб тиск  в рідині за короткий 

час зменшився до значень набагато нижчих тиску насиченої пари рідини при даній 

температурі  lsatl Tpp  , а потім швидко зріс до значень, які перевищують тиск 

насиченої пара  lsatl Tpp  . Важливо відзначити, що в процесах акустичної або 

гідродинамічної кавітації тиск в рідині завдяки дії розтягуючих напружень може 

впасти до від’ємних значень, що показано на рис.3.5.  Як відомо, за цих умов рідина 

знаходиться в дуже нестійкому, метастабільному стані. 

Протягом часу, поки виконується умова  lsatl Tpp  , в об’ємі рідини 

неминуче буде відбуватися формування і зростання великої кількості парових  

бульбашок, які визначаються як кавітаційний кластер [3, 8]. 

Після швидкого підвищення тиску до величин  lsatl Tpp   бульбашки 

одночасно інтенсивно захлопуються, випромінюючи при цьому локальні високо 

амплітудні імпульси тиску, які створюють надзвичайно потужну динамічну дію на 

дисперсні частинки, які присутні в рідині, на молекулярному рівні. Локальна 

просторова область впливу кавітаційного імпульсу від окремої бульбашки кластеру 

становить близько 30 мкм. 
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Рис. 3.5. Характерна зміна в часі тиску в рідині для утворення кавітаційних 

ефектів. 

 

В момент зхлопування кавітаційного кластера останній випромінює сумарний 

акустичний імпульс, який частково безповоротно розсіюється в оточуючій рідині. 

Тривалість обох стадій кавітаційного процесу – зменшення і наступне підвищення 

тиску в рідині, визначає час існування кавітаційного кластеру, який оцінюється в 

масштабі мікросекунд. 

Таким чином, часовий і просторовий масштаби динамічної дії, яку створює 

осцилюючий кавітаційний кластер, має відповідати характерному розміру об’єкту 

впливу (супрамолекулярним структурам) і характерному часу протікання 

біофізичних процесів в цих структурах. 

Для одержання найбільш потужних кавітаційних ефектів окрім зазначених 

вище умов кавітації необхідно обов’язкове виконання відомих критеріїв 

ефективності механізмів ДІВЕ [7, 8]. По-перше, на стадії формування бульбашок 

швидкість спадання тиску (швидкість акумуляції енергії) провинна бути доволі 

великою. По-друге, на стадії стиснення і наступного схлопування бульбашок 

швидкість наростання тиску (швидкість трансформації енергії) повинна набирати 

максимальних значень і перевищувати швидкість акумуляції. Ці критерії можна 

представити у вигляді 



92 

  

max
d

dpacc
; 




 d

dp

d

dp acctr
; acctr  .  (3.1) 

При створенні і застосуванні будь-якого типу кавітаційних реакторів треба 

передбачити таку конструкцію апарата і такі робочі режими ведення процесу, які б 

забезпечували виконання згаданих умов кавітації і критеріїв ефективності ДІВЕ. 

 

3.3.2 Визначення гідравлічних опорів в соплі Вентурі 

 

Аналітичні дослідження гідродинамічних процесів проводились при 

стаціонарній течії рідини через профільоване сопло Вентурі, схему якого 

представлено на рис.3.1 

Задача вирішувалась в одномірній постановці з координатою x , спрямованою 

вздовж осьової лінії сопла. Початок координат 0x  розміщено в перерізі труби на 

певній відстані перед входом в конфузор. Значення швидкості потоку і тиску в 

рідині в довільному перерізі сопла Вентурі визначалися теоретично.  Тиск на вході в 

сопло задавались в широкому діапазоні від 0,2 до 0,7 МПа, за умови що рідина із 

сопла потупала в ємкість яка знаходилась під атмосферним тиском. Величина тиску 

в рідині безпосередньо на виході із сопла, або протитиску kp  регулювалася за 

допомогою дросельної шайби. Застосування дросельної шайби в кавітаційних 

реакторах цього типу дає змогу спрямовано контролювати інтенсивність 

кавітаційної дії. У відсутності дросельної шайби величина протитиску дорівнює 

атмосферному тиску ( ak pp  ). 

Для початкового перерізу тиск в рідині   00 ppl  , а швидкість потоку 

  00 vvl  , де 0v  -  швидкість потоку в циркуляційній трубі  з діаметром 0d , що 

з’єднує відцентровий насос з соплом. Із умови сталості витрат рідини через сопло 

при заданому 0p  випливає, що в довільному перерізі сопла з координатою x  

швидкість рідини дорівнює 22
00 xx ddvv  , де xd  -  діаметр каналу  з координатою 

x . Запишемо рівняння Бернулі для початкового перерізу ( 0x ) і перерізу з 

координатою x : 
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де l  - густина рідини;  xfr dx  - коефіцієнт опору, зумовлений втратами 

напору внаслідок в’язкого тертя на стінках каналу;  Ref  - коефіцієнт тертя; 

 xloc  - коефіцієнт місцевого опору, пов’язаного з втратами напору внаслідок 

поступової зміни площі прохідного перерізу сопла на ділянці від 0 до x : 

Тиск в поперечному перерізі сопла  на відстані x  визначається з формули 
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 .   (3.3) 

На виході із сопла при 0Lx   діаметр каналу 0dd x  , а тиск kx pp  . 

Підставляючи ці значення в рівняння (3.3), знаходимо швидкість потоку на вході в 

сопло: 
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,    (3.4) 

де    locfr  - сума усіх опорів в’язкого тертя і місцевих гідравлічних опорів, 

які визначають падіння тиску в соплі в інтервалі від 0x  до 0Lx  .  

Масова витрата рідини через сопло визначається з рівняння: 

 
  




locfr

kl
m

pp
SSvG

l

0
000

2
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де 42
00 dS   площа перерізу труби з діаметром 0d . 

Для розрахунку зміни по довжині сопла швидкості потоку  xfv   і тиску 

 xfpx   необхідно визначити і представити в аналітичному вигляді величину 

гідравлічних опорів в’язкого тертя    xfr  і місцевих гідравлічних опорів  xloc  в 

залежності від координати x .  

Розглянемо величини гідравлічних опорів на послідовних ділянках сопла 

Вентурі: конфузор, горловина сопла, дифузор, дросельна шайба.  
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Для кожної з цих ділянок на будь якій відстані x  опори розраховуються 

відносно швидкості 0v , як це представлено у рівнянні (3.3). 

Падіння тиску в конфузорі. Течія рідини в конфузорі супроводжується 

плавним збільшенням швидкості і відповідним поступовим зменшенням статичного 

тиску. Тому кут конусності в конфузорі може бути більшим, ніж в дифузорах. 

Зазвичай значення кута конусності конфузора лежать в межах  1510 con . 

При цьому втрати напору переважно обумовлені тільки втратами напору на тертя. 

Невеликі вихроутворення виникають лише в місцях сполучення конфузора з 

циліндричними трубами. Для зменшення вихроутворення вводиться плавне 

сполучення труб.  

Експериментальні дослідження останніх років свідчать про те, що збільшення 

кута конусності в конфузорі сприяє зростанню інтенсивності кавітаційних процесів. 

Це пояснюється тим, що із збільшенням кута конусності в більшій мірі 

задовольняється перший з критеріїв ефективності принципу ДІВЕ. Проблема 

полягає лише у труднощах досягнення плавного сполучення такого конфузора з 

прямим каналом горловини сопла при виготовленні сопла. 

Коефіцієнт втрати напору в таких конфузорах лежить в межах 0,02-0,10. 

Гідравлічний опір конфузора з великим кутом конусності складається з опору на 

тертя і опору на плавну зміну площі поперечного перерізу каналу і може 

розраховуватися відносно  швидкості 0v  за формулою:   

 
 

conxx

con

conxx

con

Ld

d

d

tg

dddx

d 1,028

2cos

1
4

0 






















,  (3.6) 

де  Ref  - коефіцієнт тертя. 

Падіння тиску в горловині сопла. Горловина сопла представляє собою 

вузький циліндричний канал постійного діаметру. В циліндричних трубах 

постійного діаметра гідравлічний опір зумовлений лише опором в’язкого тертя. 

Падіння тиску на довжині труби L  визначається з формули Дарсі-Вейсбаха: 

22

22 v

d

Lv
p llfrl 


 .     (3.7 ) 
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Для високо турбулентних потоків і для труб з не шорсткою поверхнею 

коефіцієнт тертя 04,0 . Тоді для горловини сопла Вентурі опір на тертя відносно 

швидкості 0v  розраховується з формули: 

4
0










xx
fr

d

d

d

x
.      (3.8)  

Падіння тиску в дифузорі. Тиск в дифузорах зростає в міру розширення 

потоку. Втрата напору в дифузорі складаються з втрат на опорах на тертя на 

локальних гідравлічних опорах. Втрати тиску на тертя в дифузорі можна 

розрахувати по довжині твірної конуса l , яка входить в формулу Дарсі-Вейсбаха: 

2

2v

d

dl
dp

l
 ,      (3.9) 

Коефіцієнт втрат на локальному опорі дифузора відносно швидкості 0v  

визначається за формулою:  

2

1

2 1sin 









S

S
difdif       (3.10) 

Оптимальні значення кута розкриття дифузора лежить в межах  126  . 

Подальше збільшення кута розкриття призводить до значного підвищення 

коефіцієнта опору через відрив потоку від стінок.  

Падіння тиску на дросельній шайбі. Коефіцієнт опору дросельної шайби, 

розміщеної всередині каналу з площею перетину отвору шайби diafS  визначається 

за наближеною емпіричною формулою: 

 
2
0

2

015,2

SS

SS

diaf

diaf
df


 ,    (3.11) 

де 42
00 dS   - площа поперечного перерізу труби де вміщено дросельну шайбу. 

Таким чином, можна розрахувати сумарні гідравлічні опори на ділянці сопла 

від 0 до L . 

Використання рівнянь (3.3)-(3.5) дозволяє визначити значення тиску і 

швидкості в будь-якому перерізі сопла на відстані x .  
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Для визначення оптимальних параметрів трубки Вентурі була використана 

розроблена в ІТТФ НАНУ спеціальна комп’ютерна програма для розрахунку 

розподілення тиску та швидкості потоку не скипаючої води по довжині сопла 

Вентурі, а також масової витрати рідини при заданих режимних параметрах.  

Програма базується на послідовного застосуванні рівняння Бернулі для початкового 

0x  і довільного перерізу x  з урахуванням рівнянь для визначення гідравлічних 

опорів. 

На першому етапі досліджень визначалися зміни тиску та швидкості по 

довжині сопла Вентурі, а також масові витрати рідини при заданих та режимних 

параметрах. В якості модельної рідини була вибрана вода з температурою 20°С. 

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   ). 

 

3.3.3 Розрахунок оптимальних параметрів. 

 

При розрахунку оптимальних параметрів трубки Вентурі як ефективного 

кавітаційного реактора визначальним критерієм оптимізації, що забезпечує 

найбільшу інтенсивність ініційованих кавітаційних ефектів, є досягнення на виході з 

горловини сопла мінімального значення тиску рідини 1lP  (або максимального 

значення швидкості потоку 1v  ). При цьому, як показано на рис 3.5  обов'язково має 

виконуватися умова  ll TPsatP 1 .  

В аналітичному дослідженні, яке представлено в підрозділі 3.3.3 проведено 

повний аналіз гідродинамічних процесів в кавітаційному реакторі на основі трубки 

Вентурі. При розрахунках беруться до уваги не лише опори всередині сопла, а також 

опори на ділянці між відцентровим насосом та вхідним перерізом сопла і опори на 

ділянці труби за дросельною шайбою. Це опори, пов’язані з в’язким тертям, і опір на 
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раптове звуження потоку на  вході сопло.  Геометрію дослідженої ділянки сопла 

представлено на рис.3.7.  

Таблиця 3.1. Задані вихідні параметри досліджуваної трубки Вентурі 

Параметри Позна

чення 

Значення   Параметри Позна-

чення 

Значення 

Діаметр 

вхідного 

перетину каналу 

2D  0,05 м   Загальна 

довжина труби 
sumL  0,7405 м 

Діаметр 

вихідного 

перетину каналу 

3D  0,05 м   Площа 

перетину 

каналу 

2S  0,0019635 

м
2
 

Діаметр 

горловини 
гD  0,025 м   Площа 

перетину 

звуження 

струменя 

cntrS  0,62
.

2S  

Діаметр отвору 

діафрагми 
diafD  0,0125

0,05 м 

  Площа 

перетину 

горловини 

сопла 

thrS  0,00049 

м
2
 

Довжина 

початкової 

ділянки 

1L  0,2 м   Кут розкриття 

дифузора 
dif  12° 

Довжина 

конфузора 
confL  0,0465 м   Тиск на вході в 

канал 
0p  0,10,8 

МПа  

Довжина 

горловини 
гL  0,05 м   Тиск на виході 

з каналу 
kp  0,1 МПа 

Довжина 

дифузора 
difL  0,119 м   Тиск рідини на 

ділянках 

каналу 

 xfp 

 

 

Довжина труби 

перед 

діафрагмою 

2L  0,1 м   Швидкість 

рідини на 

ділянках 

каналу 

 xfv 

 

 

Ширина 

діафрагми 
diafL  0,005 м   Витрата рідини 

в каналі 
mG   

Довжина труби 

за діафрагмою 
2L  0,05 м   Час падіння 

тиску 
drp   
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В таблиці 3.1 даються позначення основних параметрів сопла, яке 

досліджується в даному підрозділі, а також номінальні вихідні значення цих 

параметрів. В процесі аналітичного дослідження проведено багатофакторний аналіз 

впливу кожного з конструктивних і режимних параметрів кавітатора на величину 

визначальних факторів:  масова витрата, швидкість потоку в горловині 1v , тиск в 

горловині сопла гp , проміжки часу drp  та grp , та відстань grpx  від 

горловини до перерізу каналу, де відбувається кавітація. 

 

 

Рис.3.6 Геометрія досліджуваного сопла Вентурі 

 

Вплив тиску на вході Р0. 

 У таблиці 3.2 представлені значення вказаних вище параметрів в залежності 

від тиску 0p  при параметрах сопла, вказаних в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.2 Залежність режимних параметрів сопла Вентурі від тиску на вході 

0P , 

бар 

mG ,  

кг/с 

2v , 

м/с 

2lp , 

бар 

1v , 

м/с 

1lp , 

бар 

drp

, мс 

grp  

мс 

grpx

, см 

2 11,37 5,8 1,72 23,2 -1,06 5,62 0,94 1,88 

3 16,08 8, 2 2,44 32,8 -3,12 3,97 1,46 3,60 

4 19,69 10,0 3,17 40,1 -5,18 3,24 1,62 4,56 

5 22,73 11,6 3,89 46,3 -7,25 2,81 1,68 5,19 

6 25,42 12,9 4,61 51,8 -9,30 2,51 1,69 5,65 

З підвищенням тиску 0p  витрати  зростають, але швидкість наростання витрат 

0dPdGm  зменшується з підвищенням ростом тиску. Тривалість скидання тиску 

drp  різко знижується при значеннях 0p  від 2 до 4 бар, але при підвищенні тиску 
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0dPd drp  істотно зменшується. Тривалість підвищення тиску grp , навпаки, 

злегка зростає при значеннях 0p  від 2 до 4 бар, але потім стабілізується, так 

що 00  dPd grp  . Від’ємний тиск в горловині сопла знижується практично 

лінійно з підвищенням тиску. Відстань від кінця горловини до точки всередині 

діафрагми, в якій від’ємний тиск в горловині зростає до величини  0lsat Tp

 збільшується зі зростанням вхідного тиску. 

Вплив площі отвору дросельної шайби drS . Нижче розглядається вплив 

площі поверхні дросельної шайби (діафрагми) на режимні параметри течії в соплі 

Вентурі. В якості змінної величини використовується коефіцієнт 2SSk diaf , що 

визначає відношення площі прохідного перерізу діафрагми до площі поперечного 

перерізу труби. Розрахунки проведені для чотирьох значень коефіцієнта k , рівних 

0,25; 0,50; 0,75 і 1 при параметрах таблиці 1. Тут і далі в якості стандартного 

вхідного тиску використовується значення 0p =4 бар. 

Таблиця 3.3 Залежність режимних параметрів сопла Вентурі від площі 

прохідного перетину діафрагми. 

2S

Sdiaf

,  

mG ,  

г/с 

2v , 

м/с 

2lp , 

бар  

1v , 

м/с 

1lp , 

бар 

drp

, мс 

grp

, мс 

grpx

, см 

0, 25 8,0 4,1 3,86 16,34 2,48 7,97 - - 

0,45 12,2

8 

6,25 3,68 25,0 0,43 5,20 - - 

0,50 14,5

2 

7,4 3,55 29,6 -1,00 4,40 0,33 0,90 

0,60 16,2

6 

8,3 3,43 33,13 -2,26 3,93 0,70 1,97 

0,75 18,0

8 

9,2 3,30 36,83 -3,74 3,53 1,13 3,20 

1,0 19,7 10,0 3,17 40,1 -5,15 3,24 1,62 4,56 
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У міру розкриття отвору діафрагми тиск в горловині знижується і стає 

від’ємним лише при 2SSk diaf  > 0,43. 

Зі збільшенням 2SSk diaf  зростають витрати і, відповідно, швидкості течії 

в трубі і в горловині. Знижується тривалість скидання тиску від 2lp  до 1lp , і зростає 

тривалість відновлення тиску від 1lp  до  0lsat Tp . З розкриттям отвору діафрагми 

збільшується відстань від кінця горловини до точки всередині діафрагми, в якій 

від’ємний тиск в горловині зростає до величини  0lsat Tp . 

Вплив діаметру горловини сопла. У таблиці 3.4 показана зміна характеру 

течії рідини в соплі при різних діаметрах горловини гD . Слід звернути увагу, що зі 

зміною діаметра горловини при незмінності значень conf  і dif  повинні 

змінюватися довжина конфузора і дифузора, а значить і загальна довжина сопла. Зі 

збільшенням діаметру горловини знижується довжина конфузора, дифузора і 

загальна довжина сопла. 

Представлені в таблиці результати показують, що найменший від’ємний тиск 

в горловині в даному режимі спостерігається при діаметрі діафрагми 1D =0,41
.

2D . 

При цьому значенні діаметра максимальне значення приймає швидкість в трубі і 

величина тиску в трубі перед конфузором. Зі збільшенням діаметру горловини 

тривалість скидання тиску скорочується по асимптотичному закону. 

Таблиця 3.4. Залежність режимних параметрів сопла від діаметра горловини 

1D , 

см 2

1

D

D
  mG ,  

г/с 

2v ,  

м/с 

2lp , 

бар 

1v , 

м/с 

1lp , 

бар 
 

,мс 

grp  

мс, 

grpx , 

см 

1,0 0,2 2,85 1,45 3,98 30,0 -3,98 17,0 0,54 1,45 

1,5 0,3 7,0 3,56 3,89 36,24 -5.05 7,5 0,91 2,56 

1,95 0,39 12,25 6,24 3,68 40,6 -5,55 4,67 1,29 3,65 

2,0 0,4 12,90 6,57 3,64 41,02 -5.56 4,48 1,32 3,76 

2,05 0,41 13,56 6,91 3,60 41,07 -5,57 4,30 1,36 3,87 

2,10 0,42 14,23 7,25 3,56 41,10 -5.57 4,14 1,40 3,98 

2,15 0,43 14,91 7,59 3,52 41,07 -5,56 3,99 1,44 4,07 

2,25 0,45 16,27 8,29 3,43 40,93 -5,50 3,73 1,51 4,25 

3,5 0,7 30,17 15,37 2,04 31,36 -2,15 2,67 1,15 3,03 

drp
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Цікаво відзначити, що зі збільшенням діаметру горловини гD  плавно зростає 

по асимптоті тривалість підйому тиску всередині діафрагми від 1lp  до  0lsat Tp . 

Однак при підвищенні діаметра горловини до 1D =0,7
.

2D  відбувається швидке 

зниження тривалості набору тиску. 

Вплив довжини горловини гL . Стандартна довжина циліндричного каналу 

горловини 2DLthr  . У таблиці 3.5 представлено результати чисельного 

дослідження впливу довжини діафрагми на характеристики течії. Дослідження 

проведені при початковому тиску 0p = 4 бар, при повністю розкритій діафрагмі (

2SSk diaf = 1), при 1D =0,5
.

2D  і при стандартній геометрії сопла відповідно до 

таблиці 1. Очевидно, що зі зміною довжини горловини буде змінюватися загальна 

довжина сопла. Зі збільшенням довжини горловини знижується витрати рідини в 

соплі і зменшується абсолютна величина від’ємного тиску, що легко пояснити. 

Таблиця 3.5 Залежність режимних параметрів сопла Вентурі 

від довжини горловини 

2D

Lthr

,  

mG ,  

г/с 

2v , 

м/с 

2lp , 

бар 

1v , 

м/с 

1lp , 

бар 

drp

, 

мс 

grp  

мс, 

grpx

, 

см 

1,0 21,6 11,0 3,00 44,07 -6,46 2,05 1,66 4,97 

2,0 21,1 10,75 3,05 42,97 -6,09 2,33 1,65 4,86 

3,0 20,6 10,5 3,10 41,95 -5,76 2,63 1,64 4.75 

4,0 20,1 10,25 3,13 41,00 -5,46 2,93 1,63 4,65 

5,0 19,7 19,0 3,17 40,11 -5,18 3,24 1,62 4,55 

 

Вплив кута розкриття конфузора confα . У таблиці 3.6 представлені 

результати розрахунку характеру течії в соплі в залежності від кута розкриття 

конфузора confα  при стандартних значеннях геометричних і режимних параметрів. 
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Таблиця 3.6.Залежність параметрів сопла Вентурі від кута розкриття 

конфузора 

confα , 

град 

mG , 

г/с 

2v , 

м/с 

2lp , 

бар 

1v , 

м/с 

1lp , 

бар 

drp  
 

мс 

grp  

мс 

grpx

см 

confL

см 

10 18,7 9,53 3,25 38,11 -4,58 10,06 1,59 4,31 14,3 

20 19,35 9,85 3,19 38,41 -4,97 5,47 1,61 4,47 7,1 

30 19,57 9,97 3,18 39,87 -5,11 3,98 1,62 4,51 4,7 

40 19,70 10,03 3,17 40,11 -5,18 3,24 1,62 4,55 3,43 

45 19,73 10,05 3,16 40,19 -5,20 3,00 1,62 4,55 3,0 

50 19,76 10,06 3,16 40,25 -5,22 2,80 1,62 4,56 2,7 

60 19,8- 10.09 3,16 40,34 -5,26 2,49 1,63 4,56 2,17 

90 19,88 10,12 3,15 40,49 -5.30 1,96 1,63 4,59 1,26 

120 19,91 10,14 3,15 40,56 -5,32 1,65 1,63 4,60 0,75 

Зі збільшенням кута конфузора від’ємний тиск в горловині монотонно зростає, 

але швидкість зростання тиску при цьому знижується. 

Вплив кута розкриття дифузора difα . У таблиці 3.7 представлено 

результати чисельного розрахунку характеру течії рідини в соплі в залежності від 

кута розкриття дифузора при стандартних значеннях режимних параметрів. 

Таблиця 3.7. Залежність параметрів сопла Вентурі від кута розкриття дифузора. 

difα

,град 

mG , 

г/с 
2v , 

м/с 
2lp , 

бар 

1v , м/с 

 
1lp , 

бар 
drp

, мс 

grp

, мс 

grpx

см 

Ldif, см 

3 18,5 9,4 5 3,26 37,8 -4,16 3,44 7,27 18,96 47,75 

6 20,0 10,2 3,13 40,8 -5,52 3,19 3,78 10,34 25,8 

7 20,1 10,2 3,13 41,0 -5,60 3,17 3,23 8,88 20,65 

8 20,1 10,2 3,13 41,0 -5,60 3,17 2,73 7,55 17,9 

9 20,0 10,2 3,13 40,8 -5,54 3,18 2,36 6,57 15,9 

10 19,9 10,1 3,14 40,6 -5,44 3,20 2,07 5,77 14,3 

12 19,6 10,0 3,17 40,1 -5,18 3,24 1,62 4,55 11,9 

15 19,1 9,77 3,21 39,1 -4,72 3,33 1,18 3,32 9,5 

18 18,6 9,51 3,25 38,0 -4,26 3,42 0,89 2,50 7,9 

30 16,8 8,57 3,39 34,2 -2,71 3,80 0,35 0,96 4,7 
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При збільшенні кута розкриття дифузору зменшуються, відповідно, довжина 

конфузора і дифузора і загальна довжина сопла. 

 

3.3.4 Результати дослідження 

 

При заданому значенні вхідного діаметра каналу 2D  з усіх геометричних 

параметрів найбільш сильний вплив на величину тиску і швидкості потоку в 

горловині сопла мають кут розкриття дифузора dif  і діаметр горловини 1D  . 

 Результати проведеного дослідження показали, що при діаметрі вхідного 

перетину каналу 2D  = 0,05 м найбільше значення швидкості рідини в горловині 

сопла min1v  досягаються при кутах розкриття o
dif 86   і діаметрі горловини  

  021,002,01 D  м. 

На рис.3.7 по результатам проведених розрахунків, в якості прикладу,  

показано характер зміни швидкості потоку і тиску в рідині по довжині сопла 

Вентурі при оптимальних значеннях діаметра горловину і кута розкриття дифузора 

при різних значеннях площі прохідного перерізу дросельної шайби. 

 

Рис.3.7.  Змінення тиску (а) і шви дкості (б) в потоці не скипаючої води по 

довжині сопла Вентурі при різних значеннях площі прохідного перерізу дросельної 

шайби 0SSdiaf : 1 – 25%;  2 –  50%;  3 – 100%. Тиск на вході 0p =5 атм, діаметр 

горловини гd =21 мм; 
o

dif 12
; температура води lT =20°С. 
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З рисунка видно, що в соплі Вентурі виконуються умови виникнення 

кавітаційних ефектів. 

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 [7, 8] моделі 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, яке є одним з основних факторів впливу на наноструктури. 

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  . 

 

3.4 Характеристика гідродинаміки потоку в кавітаційних реакторах 

різних профілів   

 

Для проведення досліджень по визначенню впливу гідродинамічної кавітації 

на властивості дисперсних систем був створений експериментальний стенд (рис.3.8).  
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Рис.3.8 Експериментальний стенд для дослідження впливу гідродинамічної 

кавітації на властивості гетерогенних систем 

 

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 з 

різними геометричними параметрами (рис.3.9).  
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а)          б) 

Рис.3.9 Дослідні соплові пристрої: а) – тип І; б) – тип ІІ 

 

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

довжина горловини сопла 0,02 м, кут розкриття дифузора 120° (рис 3.9, а); сопло 

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

0,02 м, кут розкриття дифузора 12 ° (рис.3.9, б). Діаметр горловини сопла в 

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 (рис.2.1). 

Характеристика гідродинаміки потоку рідини усередині сопла через 

кавітаційний реактор І типу наведені в табл.3.8. 

Таблиця 3.8 Характеристика руху рідини в кавітаційному реакторі (І типу) 

Діаметр 

сопла, м 

Наяв-

ність 

діафраг-

ми 

Тиск 

перед 

соп-

лом,  

Р1, Па 

Тиск 

перед 

діафраг

мою,  

Р2, Па 

Вит-

рати 

роз-

чину, 

м³/год 

Швид-

кість 

потоку в 

середині 

сопла,м/с  

Число 

кавітації  

χ Число Re 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0,004 немає 709275 2300 2,7 59,71 0,39 362925,64 

0,006 немає 709275 2300 4,1 40,3 0,87 367406,21 

0,008 немає 689010 2300 5,9 32,62 1,27 396529,87 

0,008 d=0,036 м  689010 2300 5,9 32,62 1,27 396529,87 

0,008 d= 0,021м 689010 10000 5,9 32,62 1,26 396529,87 

0,01 немає 607950 2300 9,07 32,09 1,16 487664,53 
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Продовження таблиці 3.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0,01 d= 0,030м 607950 2300 9,07 32,09 1,16 487664,53 

0,01 d= 0,036м 607950 2300 9,07 32,09 1,16 487664,53 

0,01 d= 0,021м 607950 15000 9,07 32,09 1,14 487664,53 

0,012 немає 547155 2300 12,2 29,98 1,20 546628,75 

0,012 d=0,036м 547155 2300 12,2 29,98 1,20 546628,75 

0,012 d= 0,021м 547155 35000 12,2 29,98 1,12 546628,75 

0,016 немає 405300 2300 17,5 24,19 1,36 588073,96 

0,016 d=0,036 м 405300 2300 17,5 24,19 1,36 588073,96 

0,016 d= 0,021м 405300 50000 17,5 24,19 1,2 588073,96 

0,042 немає 0 0 22,5 4,51 0 288036,23 

 

Отримані для цього типу кавітаційного реактора результати свідчать 

(табл.3.8.), що зі збільшенням діаметра сопла, витрати розчину збільшуються, тиск 

перед соплом і швидкість потоку в соплі зменшується, що можна пояснити 

зменшенням площі місцевого опору у вигляді сопла, причому спостерігається майже 

пропорційна залежність між зміною діаметру горловини сопла і витратами 

(рис.3.10). 

 

Рис.3.10 Залежність витрат розчину від діаметру сопла кавітаційного реактору  
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Інтенсивність виникнення кавітаційних ефектів залежить від швидкості руху 

потоку – при зростанні швидкості збільшується розрідження потоку і збільшується 

різниця тисків при проходженні потоку через сопло, тому явище кавітації 

характерно для великих швидкостей. Опосередковано про наявність кавітації в 

потоці при проходженні через дослідне сопло І типу свідчать високі значення числа 

Рейнольдса.  

В якості параметра для характеристики явища кавітації в середині даного 

реактора використовувались значення числа кавітації. Кавітаційне число 

розраховували за формулою:  

22/1 





 кавpp

,      (3.12) 

де р – тиск перед соплом, Па; 

υ – швидкість течії в горловині сопла, м/с; 

р кав – тиск насиченої пари, при якому виникає кавітація, Па; 

ρ – густина рідини, кг/м
3
. 

За літературними даними відомо, що при значеннях чисел кавітації χ > 2 

кавітаційні ефекти відсутні або незначні, при значеннях χ від 1,0 до 2,0 кавітація має 

місце, а найбільша інтенсивність кавітації при χ < 1[13, 20, 23].  

Наведені результати (табл.3.8) свідчать про те, що зі збільшенням розміру 

прохідного діаметру кавітаційного реактора, кавітаційне число збільшується.  

Розрахунки показали, що в дослідному профілі кавітаційного реактора І типу, майже 

для всіх діаметрів сопел, кавітаційні явища відбуваються при числах кавітації 1<χ<2. 

Виключення становить сопло з діаметром 0,004 м, при використанні якого потік 

характеризується найменшим числом кавітації, χ<1. Це свідчить про високий 

ступінь розвитку гідродинамічної кавітації, маленький діаметр утворених 

кавітаційних пухирців і високу ступінь дисперсності утвореної системи за рахунок 

дії кумулятивних струменів, але при цьому потік характеризується дуже низькими 

витратами розчину, що значно підвищує тривалість обробки, знижує продуктивність 

і збільшує енерговитрати процесу. 
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Використання діафрагми також має значний вплив на характер потоку 

(табл.3.8). Результати досліджень свідчать, що при наявності регулюючої діафрагми 

і зміни її прохідного перетину витрати розчину не змінюються. Це є доказом того, 

що в каналі виникає кавітація. Зі зменшенням прохідного перетину діафрагми 

підвищується тиск Ркав, знижується число кавітації, що свідчить про покращення 

умов диспергування.  

 

Результати досліджень, проведених на кавітаційному змішувачі І типу з 

встановленою діафрагмою і без неї, показали (рис.3.11), що зі збільшенням числа 

Рейнольдса, кавітаційне число збільшується, що відповідає даним літератури.  

 

Рис. 3.11 Залежність числа кавітації від числа Рейнольдса   

 

Таким чином, з отриманих результатів можна зробити висновок про те, що 

даний тип кавітаційного реактору характеризується виникненням кавітаційний явищ 

для всіх параметрах сопел. Використання сопла з діаметром 0,01 м і 0,012 м з 

діафрагмою 0,021 м, що перекриває перетин на 75% площі (коефіцієнт перекриття 

Sdiaf / S = 0,25) дозволяє отримати досить низькі значення числа кавітації, відповідно 

1,14 і 1,12, при цьому досить високі значення по витратах і швидкості потоку, тому 

їх використання є раціональним. 
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Характеристика гідродинаміки потоку рідини через кавітаційний реактор  І  

типу наведені в табл.3.9. 

Таблиця 3.9 Характеристика руху рідини в кавітаційному реакторі (ІІ типу) 

Діаметр 

сопла, м 

Наяв-

ність 

діафраг-

ми 

Тиск 

перед 

соп-

лом, 

Р1, Па 

Тиск 

перед 

діафра

гмою 

, Р2, Па 

Вит-

рати 

роз-

чину, 

м³/год 

Швид-

кість 

потоку в 

середині 

сопла,м/с  

Число 

кавітації,  

χ Число Re 

0,01 немає 607950 2300 9,07 32,09 1,16 487664,53 

0,01 d=0,036  607950 2300 9,07 32,09 1,16 487664,53 

0,01 d= 0,021 607950 30000 9,07 32,09 1,11 487664,53 

0,012 немає 547155 2300 12,2 29,98 1,20 546628,75 

0,012 d=0,036 547155 2300 12,2 29,98 1,20 546628,75 

0,012 d= 0,021 547155 20000 12,2 29,98 1,16 546628,75 

Отримані експериментальні дані (табл.3.9) стосовно руху рідини в 

кавітаційному реакторі ІІ типу (типу трубки Вентурі) відповідають даним,  

отриманим для аналогічних діаметрів сопел реактора І типу (табл.3.8). Наявність 

діафрагми призводить до створення додаткового опору в потоці, про що свідчить 

повторне збільшення тиску. Аналіз отриманих результатів підтверджує раніше 

отримані висновки. Зменшення кута розкриття в дифузору в реакторі ІІ типу 

призводить до збільшення його довжини, таким чином змінюється довжина і 

формування кавітаційної порожнини. Внаслідок того, що збільшується загальна 

довжина сопла, збільшується тривалість проходження потоку через дифузор, що має 

позитивно позначитися на  ефективності диспергування.  

Отримані експериментальні та розрахункові результати (табл. 3.10) стосовно 

питомих витрат електроенергії при різних внутрішніх діаметрах сопел в 

кавітаційному змішувачі показали, що при збільшенні внутрішнього діаметру 

кавітатор витрати розчину зростають, а питомі витрати електроенергії  на обробку 1 

м³ розчину зменшуються. 
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Таблиця 3.10 Розрахунок питомих витрат електроенергії при обробці в 

кавітаційному реакторі  

Діаметр 

горловини сопла, м 

Витрати 

розчину, м³/год 

Питомі витрати 

електроенергії  на  

обробку 1 м³ розчину, 

кВт·год/м³ 

0,04 2,7 2,59 

0,06 3,98 1,75 

0,08 5,9 1,18 

0,1 9,1 0,76 

0,12 12,2 0,57 

0,16 20 0,35 

Без сопла 23 0,3 

 

3.5 Дослідження впливу гідродинамічної кавітації на дисперсійне 

середовище 

 

Кавітація в рідині виникає при розтягуючих напруженнях, що перевищують 

деяке мінімальне значення, так званий поріг кавітації. Кавітаційні ефекти 

(кумуляція, звукові імпульси, гідравлічні удари, та ін.), які при цьому виникають 

сприяють диспергуванню середовища. 

Відповідно до сучасних уявлень розрив суцільності рідини під впливом 

розтягуючих зусиль відбувається не на рівні молекулярних сил, а на зародках нової 

фази. За цих умов рідина знаходиться у дуже нестійкому стані. Критичний тиск 

(Ркав), при якому відбувається розрив рідини і утворення порожнини залежить від 

багатьох факторів – наявності в рідині твердих зважених частинок, що адсорбують 

газ, парові або газові пухирці, які виступають в якості зародків кавітації. Найчастіше 

в якості дисперсійного середовища виступає вода. У воді, як правило міститься 

деяка кількість газу, пухирці якого мають радіус приблизно 10
-9

 м. Ці пухирці 

повітря (зародки кавітації) переносяться потоком рідини, потрапляють в область 



112 

  

більш низького тиску і за рахунок підвищення внутрішнього тиску в середині 

пухирця починають зростати. Через поверхню, всередину пухирця або з нього 

відбувається дифузія газу, таким чином відбувається парогазова кавітація. Під 

впливом підвищення тиску пухирець захлопується з утворенням кумулятивної 

струйки.  

Серед ефектів, які виникають при виникненні і розвитку кавітації є 

підвищення температури в кавітаційній зоні, за рахунок пухирців, що зхлопуються. 

Результати досліджень зміни температури в результаті кавітаційної обробки 

водопровідної води в кавітаційному реакторі І типу при різних діаметрах горловини 

сопла наведені на рис. 3.12. 

 

Рис.3.12 Залежність зміни температури від тривалості кавітаційної обробки 

 

Отримані дані показали значне підвищення температури в результаті 

кавітаційної обробки водопровідної води для всіх дослідних зразків. Це пов’язано з 

пульсацією і подальшим колапсом кавітаційних пухирців. Після обробки впродовж 

15 хв. під впливом виникнення кавітаційних явищ температура зросла з початкової 

23-25 °С до  51-56 °С, тобто на 28 - 31 °С. Дослідження показали незначну різницю у 

зміні температур в залежності від зміни діаметра горловини сопла кавітаційного 
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реактора. Незначно більше температура підвищилась при використанні сопла з 

діаметром 0,012 м.  

Були проведені дослідження по визначенню впливу на температурні 

показники встановлення додаткового опору руху потоку рідини у вигляді діафрагми 

з різною площею перекриття перерізу: на 25%, на 50% і 75%. Використання 

дифузору у вигляді шайб передбачають максимальну турбулізацію потоку за 

рахунок введення додаткового опору для створення вихрових зон з великою 

дисипацією енергії [147].  

Результати досліджень зміни температури в результаті кавітаційної обробки 

водопровідної води в кавітаційному реакторі І типу з діафрагмою діаметром 0,021м 

(перекриття потоку на 75%) наведені на рис. 3.13. 

 

3.13 Залежність зміни температури від тривалості кавітаційної обробки в 

реакторі І типу з діафрагмою  

 

Отримані дані (рис.3.13) показали додаткове загальне підвищення 

температури на 3-6 °С, порівняно до даних попередніх досліджень (рис.3.12). 

Температура збільшилась з початкової 22-23 °С до 55-60 °С – майже на 33 - 37 °С, 

що свідчить про посилення кумулятивного впливу в результаті використання 

діафрагми. Виключення становить зразок, отриманий після обробки в кавітаційному 
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реакторі з горловиною сопла 0,004 м, де температура в результаті 15 хв. 

підвищилася так само до 51 °С, як і в попередніх дослідженнях, що підтверджує 

висновки попередніх досліджень стосовно цього діаметру і свідчить про недостатній 

рівень кавітаційного впливу на весь об’єм матеріалу через низькі витрати при тій же  

тривалості обробки. 

Порівняння зростання значень температури при обробці зразків водопровідної 

води впродовж 11 циклів (66 с) в кавітаційному реакторі І типу з горловиною сопла 

0,012 м з встановленою діафрагмою діаметром 0,021м і без неї наведені на рис.3.14. 

 

3.14 Залежність зміни температури від циклічності кавітаційної обробки в 

реакторі І типу  

 

Наведені залежності (рис. 3.14) ілюструють одержані результати і 

підтверджують попередні висновки про те, що встановлення діафрагми додатково 

посилює кумулятивні ефекти гідродинамічної кавітації.  

Порівняльні залежності зміни температури від кількості циклів обробки в 

водопровідної води в кавітаційних реакторах І і ІІ типу без діафрагми і з діафрагмою 

діаметром 0,021 м (перекриття потоку на 75%) наведені на рис. 3.15. 
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3.15 - Залежність зміни температури від тривалості кавітаційної обробки в 

реакторах І і ІІ типу: 1 – І тип без діафрагми; 2 – І тип з діафрагмою; 3 – ІІ тип без 

діафрагми; 4 – ІІ тип з діафрагмою 

 

Отримані результати експериментальних досліджень (рис.3.15) показали 

зростання значень температури зразка води в результаті кавітаційної обробки в 

реакторі ІІ типу приблизно на 31-32 °С. Використання діафрагми додатково 

підвищує температуру, що свідчить про посилення кумулятивних ефектів і є 

аналогічним до результатів, отриманих для кавітаційного реактора І типу. З аналізу 

проведених досліджень можна зробити висновок про те, що обрані для досліджень 

профілі кавітаційних змішувачів викликають приблизно однакові температурні 

ефекти гідродинамічної кавітації.  

В результаті впливу гідродинамічної кавітації, крім підвищення температури 

виникають інші ефекти і супутні явища. Наприклад,  відбувається активація води з 

появою вільних водневих зв’язків, зміна фізико-хімічних і електрохімічних 

властивостей. До показників, якими характеризуються такі зміни є водневий 

показник (рН), окисно-відновний потенціал (ОВП), електропровідність та ін. [23]. 
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Водневий показник (рН) характеризує концентрацію вільних іонів водню у 

воді. Величина рН визначається кількісним співвідношенням у воді іонів Н
+
 і ОН

-
, 

що утворюються при дисоціації води. Якщо у воді знижений вміст вільних іонів 

водню Н
+
 в порівнянні з іонами ОН

-
, то вода матиме лужну реакцію (рН>7), а при 

підвищеному вмісті іонів Н
+
 , навпаки кислу (рН<7). У ідеально чистій воді іони Н

+
 і 

ОН
- 

врівноважують один одного. У таких випадках вода нейтральна і рН=7. 

Водопровідна вода характеризується наявністю досить великої кількості розчинених 

в ній хімічних речовин, що приводить до постійної зміни рівня рН під дією різних 

видів впливів [130-132]. 

Результати досліджень визначення рівня зміни рН (ΔрН) водопровідної води в 

результаті кавітаційної обробки в реакторі І типу при різних діаметрах горловини 

сопла наведені на рис.3.16 

 

Рис. 3.16 - Залежність зміни ∆рН від циклічності кавітаційної обробки в 

реакторі І типу  

 

Одержані результати свідчать, що водневий показник є більш чутливим до 

умов проведення диспергування і впливу кавітаційних ефектів. Збільшення діаметру 

горловини сопла реактора І типу призводить до зменшення значень ΔрН і зниження 

рівня кавітаційних ефектів. Так, оброблення зразка в кавітаційному реакторі з 

діаметром горловини сопла 0,016 м впродовж 11 циклів обробки не призвело до 
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зміни значень ΔрН. Використання сопла з діаметром горловини 0,012 м призвело до 

збільшення ΔрН на 0,06 одиниць, а використання сопла з діаметром 0,008 м 

призвело до збільшення ΔрН ще в 2,5 рази – на 0,15 одиниць, що свідчить про 

посилення рівня кавітаційного впливу.  

Результати досліджень значень рН під впливом кавітаційної обробки в 

реакторі І типу з діаметром горловини сопла 0,012 м з встановленням діафрагми 

діаметром 0,021 м і без неї на наведені на рис.3.17.  

 

Рис. 3.17 - Залежність зміни рН від тривалості кавітаційної обробки в реакторі 

І типу  

 

Отримані нами результати (рис.3.17) показали, що кавітаційна обробка 

призводить до збільшення рівня рН, порівняно до необробленої водопровідної води. 

Вже після першого циклу диспергування відбувається збільшення рівня рН на 0,5 

одиниць, а встановлення діафрагми призводить до збільшення рівня рН додатково 

ще на 0,2 одиниці.  

Аналогічні дослідження були проведені в реакторі ІІ типу. Результати 

наведені на рис.3.18.  
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 Рис. 3.18 - Залежність зміни рН від тривалості кавітаційної обробки в реакторі 

ІІ типу  

   

Проведені дослідження показали, що обробка водопровідної води в 

кавітаційному реакторі ІІ типу призводить до більш виражених змін водневого 

показника, порівняно до аналогічних умов проведення досліджень в реакторі І типу. 

При використанні реактору з діаметром горловини сопла 0,012 м збільшення рівня 

рН відбувається на 0,7 одиниць, а встановлення діафрагми до збільшення значень 

ще на 0,3 одиниці, що свідчить про збільшення рівня активації води.  

Інший показник, що характеризує зміни електрохімічних властивостей води 

під впливом кавітаційної обробки – окисно-відновний показник (ОВП). Він 

характеризує ступінь активності електронів в окислювально-відновних реакціях. 

Найбільшу окислювальну здатність має кисень, а відновну – водень. У природній 

воді значення ОВП коливається від -400 до +700 мВ. Практично для всіх типів 

питної води ОВП завжди більше нуля і коливається зазвичай в межах від +100 мВ до 

+500 мВ. ОВП внутрішнього середовища організму людини в нормі завжди менше 

нуля і зазвичай знаходяться в межах від мінус 60 мВ до мінус 200 мВ. Відмінності 

значень ОВП внутрішнього середовища організму людини і питної води означають, 

що активність електронів у внутрішньому середовищі організму людини набагато 

вища, ніж активність електронів в питній воді [132, 133]. 
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Наближення значень ОВП води, як основного дисперсійного середовища 

складних гетерогенних систем до значень ОВП внутрішнього середовища організму 

людини призводить до зменшення витрат електричної енергії клітинних мембран 

(життєва енергія організму) на корекцію активності електронів і вона швидко 

засвоюється, оскільки вони мають більшу біологічну сумісність по цьому 

параметру. Залежно від величини окислювально-відновного потенціалу (ОВП) 

природної води фахівці розрізняють три характерні зони. Так, при значенні Eh > 0 в 

інтервалі значень окислювально-відновного потенціалу від +100 до +150 mV 

розташовується так звана окислювальна зона. Зазвичай вона характеризується 

присутністю у воді розчиненого кисню, а також ряду домішок, що містять катіони 

важких і кольорових металів надзвичайно можливого окислення. Головним чином 

це стосується катіонів Fe 
3+

, Mo
6+

, As
5-

, V
5+

, U
6+

, Sr
4+

, Cu
2+

, Pb
2+

. Такий стан 

звичайний властивий водам з поверхневих водоймищ. У цьому водному середовищі 

наявний надлишок вільних електронів, які можуть легко поглинатися іншими 

речовинами, включаючи і живі клітини. 

Наступна зона значень окислювально-відновного потенціалу зазвичай 

називається перехідною. Вона розташовується від значень Eh +100 mV до нуля. 

Цьому інтервалу належить вода з нестійким складом солей і змінним вмістом в ній 

газів, особливо сірководня і кисню. У даній зоні значень окислювально-відновного 

потенціалу можуть протікати як слабке окислення, так і слабке відновлення 

широкого круга катіонів металів. Перехідна зона значень окислювально-відновного 

потенціалу характерна для неглибоко залягаючих вод пластів і грунтових. 

І нарешті третя зона величин окислювально-відновного потенціалу води 

найчастіше носить назву відновної. У відновній зоні всі значення Eh <0. Зазвичай 

негативні значення окислювально-відновного потенціалу спостерігаються для води з 

підземних джерел, в якій часто в значній кількості присутні домішки сірководня, а 

також забруднення, що містять катіони металів в нижчому ступені окислення, 

головним чином Fe2+, Mn2+, Mo4+. Відновне середовище сильно збіднене вільними 

електронами і в результаті цього може активно поглинати їх від інших агентів [132, 

133]. 
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Результати досліджень значень ОВП водопровідної води в результаті 

кавітаційної обробки в реакторі І типу при різних діаметрах горловини сопла 

наведені на рис.3.19 

 

 

Рис. 3.19 - Залежність ОВП від тривалості кавітаційної обробки в реакторі І 

типу при різних діаметрах сопла 

 

Одержані результати (рис.3.19) показали, що обробка в кавітаційному реакторі 

призводить до незначного зниження значень ОВП – на 13-20 одиниць. Найбільш 

низькі значення ОВП були одержані при обробці дослідного зразка при діаметрі 

горловини сопла 0,012 м.  

Результати досліджень впливу встановлення діафрагми на показник ОВП 

водопровідної води при її обробленні в реакторах І і ІІ типу при діаметрі горловини 

сопла 0,012 м наведені на рис.3.20. 
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Рис. 3.20 - Залежність значень ОВП від тривалості кавітаційної обробки в 

реакторах І і ІІ  типу при діаметрі горловини сопла 0,012 м 

 

Аналіз одержаних даних (рис.3.20) дозволяє стверджувати про те, що при 

збільшенні тривалості обробки значення ОВП зменшується 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 з 303 мВ до 292 мВ. Використання діафрагми в даному випадку 

не вносить суттєвих змін у відповідних значеннях. Використання кавітаційного 

змішувача І типу дозволяє знизити значення ОВП на 20 одиниць, а встановлення 

діафрагми додатково знижує значення цього показника у дослідних зразках 

обробленої водопровідної води ще у 2 рази.  

Було досліджено збереження наданих активних властивостей дослідних 

зразків водопровідної води. Результати досліджень поведінки рН після обробки в 

кавітаційному змішувачі І типу з діаметром горловини сопла 0,012 м з встановленою 

діафрагмою і без неї при збереженні впродовж 24 год. наведені на рис. 3.21. 

Результати вимірювань порівнювались з контрольною пробою необробленої 

водопровідної води. 
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Рис. 3.21 - Залежність зміни рН дослідного зразку водопровідної води від 

тривалості відстоювання після кавітаційної обробки в реакторі І типу  

 

Як видно з отриманих результатів (рис.3.21), значення рН обробленої в 

кавітаційному змішувачі водопровідної води продовжує зростати, відбувається 

накопичення груп ОН
-
. При тривалій витримці зміни відбуваються і з необробленою 

водою (рис.3.21), що викликано наявністю і характерними перетвореннями різних 

домішок. Найбільш активні зміни у всіх зразках відбуваються впродовж перших 

трьох годин зберігання. Надалі інтенсивність підвищення рівня рН зменшується. 

Через 24 год. після обробки значення дослідних і контрольного зразків зрівнюються, 

тобто надані в результаті кавітаційної обробки властивості зникають. Наявність 

встановлення діафрагми в кавітаційному змішувачі не впливає на тривалість 

збереження дослідним разком наданих властивостей. Таким чином, можна зробити 

висновок про бажаність використання активованої (кавітованої) води впродовж 

перших трьох годин зберігання і при витримці не більше 24 год. після обробки. 

На рис.3.22 наведені аналогічні дослідження зміни рН дослідних і 

контрольного зразка води після обробки в кавітаційному реакторі ІІ типу з 

діаметром горловини сопла 0,012 м при подальшому відстоюванні впродовж 24 год.  

7 

7,2 

7,4 

7,6 

7,8 

8 

8,2 

8,4 

8,6 

0 5 10 15 20 25 30 

рН 

Тривалість витримування , год 

 І типу з діафрагмою 

І тип без діафрагми 

Контроль без обробки 



123 

  

 

Рис. 3.22 – Залежність зміни рН дослідного зразку водопровідної води від 

тривалості відстоювання після кавітаційної обробки в реакторі ІІ типу при діаметрі 

сопла 0,012 м  

Аналіз результатів показав загальний схожий характер змін значень рН в 

отриманих залежностях, порівняно до попередніх досліджень. Після 24 години 

відстоювання значення рН в дослідних пробах і контрольному зрівнюються.   

На рис. 3.23 наведені залежності зміни значень ОВП кавітаційно обробленої в 

реакторах І (а) і ІІ типу (б) водопровідної води при діаметрі горловини сопла 0,012 м 

з встановленою діафрагмою, або без неї при зберігання впродовж 24 годин.  
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б) 

Рис. 3.23 - Залежність зміни значень ОВП водопровідної води після 

кавітаційної обробки в реакторах І (а) і ІІ типу (б) при діаметрі горловини сопла 

0,012 м від тривалості відстоювання 

 

Отримані результати показали, що витримування оброблених дослідних 

зразків призводить до поступового підвищення значень ОВП до значень 

контрольного зразка без кавітаційної обробки, що свідчить про поступове 

зменшення активності електронів. Через 24 год. витримування значення цього 

показника наближаються до відповідних значень ОВП дослідних зразків до обробки 

і значень контролю. Встановлення в кавітаційному апараті додаткового опору у 

вигляді діафрагми не впливає на характер загальних змін під час витримки.  

 

Висновки до розділу 3 

 

1. В розділі наведені результати теоретичних і експериментальних досліджень, 

що характеризують тепломасообмінні процеси, які відбуваються при виникненні і 

явища гідродинамічної кавітації в соплах Вентурі різних профілей.  

2. Проведено математичне моделювання характеру течії через сопла різних 

профілів. За результатами математичного моделювання був зроблений вибір 

профілів сопел кавітаційних реакторів для подальших досліджень. 
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3. Виконані аналітичні дослідження розподілу швидкості потоку рідини і 

тиску по довжині сопла Вентурі. Представлено умови реалізації ефектів кавітації в 

кавітаційних реакторах, а саме: часовий і просторовий масштаби динамічної дії 

кавітаційного кластера, відповідність характерного розміру об’єкту впливу 

(супрамолекулярних структур) і характерному часу протікання біофізичних 

процесів в цих структурах. Для одержання найбільш потужних кавітаційних 

ефектів, окрім зазначених вище умов кавітації, необхідно обов’язкове виконання 

відомих критеріїв ефективності механізмів ДІВЕ: на стадії формування бульбашок 

швидкість спадання тиску (швидкість акумуляції енергії) провинна бути доволі 

великою, на стадії стиснення і наступного схлопування бульбашок швидкість 

наростання тиску (швидкість трансформації енергії) повинна набирати 

максимальних значень і перевищувати швидкість акумуляції.  

4. Представлені аналітичні дослідження гідродинамічних процесів при 

стаціонарній течії рідини через профільоване сопло Вентурі. Наведені результати 

розрахунків і визначені оптимальні параметри впливу тиску на вході в сопло, 

діаметру горловини сопла, кута розкриття конфузору і дифузору, довжини 

горловини, а також площі отвору дросельної шайби (діафрагми). 

5. На основі аналітичних досліджень були виготовлені і досліджувались для 

встановлення ефективності використання в якості кавітаційних реакторів для 

створення гідродинамічної кавітації два типи змінних сопел з різними 

геометричними параметрами: сопло першого кавітаційного реактора (тип І) - кут 

розкриття конфузора 90 °, довжина горловини сопла 0,02 м, кут розкриття дифузора 

120° (рис 3.6, а); сопло другого реактора (тип ІІ) -  кут розкриття конфузора 90 °, 

довжина горловини сопла 0,02 м, кут розкриття дифузора 12 °. Діаметр горловини 

сопла в 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 %, 50% і 75% площі.  

6. 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. 
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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 і високу 

ступінь впливу на дисперсність утвореної системи. Зі збільшенням розміру 

прохідного діаметру кавітаційного реактора, кавітаційне число збільшується, а 

ефективність обробки знижується.  

7. Використання діафрагми має значний вплив на характер потоку. Зі 

зменшенням прохідного перетину діафрагми підвищується тиск Ркав  і знижується 

число кавітації, що свідчить про покращення умов диспергування.  

8. Тривалість кавітаційної обробки має суттєвий вплив на розвиток 

температурних ефектів, які пов’язані з пульсацією і подальшим колапсом 

кавітаційних пухирців. В результаті 15 хв. кавітаційної обробки водопровідної води 

температура з 18-20 °С підвищується на 28 - 31°С. Зміна діаметра горловини сопла 

кавітаційного реактора не суттєво впливає на зміну температурних показників. 

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

9. Водневий показник є найбільш чутливим до умов проведення кавітаційного 

диспергування. Отримані результати показали, що 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 збільшення рівня рН відбувається на 0,5 одиниць, а 

використання діафрагми до збільшення рівня рН ще на 0,2 одиниці. 

10. Витримування дослідних зразків після обробки впродовж 24 годин 

призводить до поступового наближення значень до значень контрольного зразка без 

обробки. Встановлення в кавітаційному апараті додаткового опору у вигляді 

діафрагми не впливає на характер загальних змін під час витримки. 

Основні положення цього розділу викладені в публікаціях автора [143, 145, 

148- 150]. 
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РОЗДІЛ 4 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВПЛИВУ ЕФЕКТІВ 

ГІДРОДИНАМІЧНОЇ КАВІТАЦІЇ НА СКЛАДНІ ГЕТЕРОГЕННІ СИСТЕМИ З 

ФОСФОЛІПІДАМИ 

 

 

Більшість процесів в харчовій, хімічній, фармацевтичній промисловості 

відбуваються з глибокою переробкою сировини з утворенням складних 

багатокомпонентних дисперсних систем: суспензій, емульсій, колоїдних розчинів та 

ін. Аналіз методів, які найбільш широко використовуються для диспергування 

гетерогенних систем (механічні, ультразвукові і т. ін.) показав, що всі вони мають 

велику кількість недоліків, пов’язаних із низькою ефективністю технологічного 

процесу або значними енерговитратами при роботі обладнання. Для збільшення 

продуктивності і зниження енерговитрат на проведення тепломасообмінних 

процесів, а також отримання високої якості продукції необхідним є розробка і 

використання високоефективного обладнання з раціональною енерго- і 

матеріалоємністю, а також високим ступенем впливу на оброблювані речовини.  

В даний час перспективним напрямком для інтенсифікації виробничих 

процесів є використання апаратів, в яких реалізовані високоефективні методи 

обробки матеріалів за рахунок багатофакторного впливу на оброблюване 

середовище за рахунок імпульсних методів введення енергії з використанням 

різноманітних фізико-хімічних ефектів, а також внутрішніх і зовнішніх джерел 

енергії. До високоефективних методів обробки рідких матеріалів відноситься 

гідродинамічна кавітація. Кавітація є одним із жорстких факторів впливу, які 

притаманні ефекту ДІВЕ. 
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4.1 Коротка характеристика властивостей ліпідних везикулярних 

наноструктур   

 

Фосфоліпіди – складні ефіри фосфорної кислоти і гліцерину, в якому дві 

гідроксильні групи заміщені залишками насичених і ненасичених жирних кислот. 

Вони відносяться до речовин, які одночасно мають декілька важливих функцій. 

Окрім традиційної поживної та енергетичної цінності, вони відносяться до групи 

ессенціальних нутрієнтів, що дає можливість для їх використання не тільки при 

виробництві харчових продуктів, але і при виробництві функціональних продуктів 

харчування спрямованої дії. Крім того, фосфоліпіди мають властивості поверхнево-

активних речовин і утворюють емульсії прямого типу (жир у воді) в дисперсних 

системах, що містять до 80% олій. Завдяки таким властивостям та природному 

походженню фосфоліпіди широко використовується в харчовій промисловості в 

якості емульгатора і стабілізатора дисперсних систем для підтримки стабільності 

продукту впродовж тривалого строку зберігання [151,152].  

Харчова промисловість випускає великий асортимент фосфоліпідних 

комплексів різного складу і властивостей під загальною назвою лецитини. У 

відповідності з директивою ЄЕС 96/77, лецитин (Е 322) -  біологічно активні 

добавки, які відносяться до групи GRAS (Generally Recognized as Safe), тобто 

визнані безпечними і тими, що практично не мають обмежень по застосуванню в 

харчових продуктах в Україні, Росії, Європейському союзі та CША.  

Харчові лецитини представляють собою електронейтральні комплекси, до 

складу яких входять фракції фосфоліпідів у різному співвідношенні в залежності від 

природи сировини і технології виробництва. Здебільшого використовуються 

лецитини рослинного походження, одержані при рафінації олій (соєвої, 

соняшникової, ріпакової). Властивості лецитинів представляють усереднені 

властивості всіх фосфоліпідів і інших компонентів, які входять до його складу [151, 

153]. 

При потраплянні у воду фосфоліпідів, молекули яких є амфіфільними, під 

сумарною дією гідрофобної взаємодії, ван-дер-ваальсових зв’язків (короткодіючі 
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слабкі сили тяжіння між сусідніми гідрофобними зв’язками) і водневих зв’язків 

приймають замкнену везикулярну структурну організацію, при якій контакти між 

неполярними ділянками ліпідних молекул і водою зводяться до мінімуму (рис. 4.1) 

[152, 154,155-157].  

 

Рис.4.1 – Форми орієнтування молекул фосфоліпідів у воді. 

 

Способи упаковки ліпідних молекул усередині агрегатів (рис.4.1) можуть бути 

надзвичайно різноманітними (міцелярна, бішарова, гексагональна). Бішарова 

везикула є термодинамічно найбільш вигідною формою асоціації тих ліпідів, у яких 

незначна різниця між площею полярної голівки і поперечним перетином 

жирнокислотних ланцюгів. Утворені фосфоліпідами бішарові везикулярні структури 

є стабільними і стійкими в широкому діапазоні температур і рН. Характерною 

ознакою ліпідів, які утворюють бішарові структури є виключно низька величина 

критичної концентрації міцелоутворення.
. 

Це означає, що частка неасоційованих 

ліпідних молекул, що знаходяться в рівновазі з утвореними бішаровими 

структурами виключно мала і практично всі молекули знаходяться у складі 

надмолекулярних утворень [156, 158-160].  

   Властивості фосфоліпідів до утворення прямих або обернених везикул 

залежать від кількості, композиційного співвідношення окремих фракцій і наявності 

сторонніх речовин у препараті, що призводить до зміни їх фізичних властивостей. 

Для утворення стійких везикулярних фосфоліпідних наноструктур необхідно обрати 

такий препарат, який має загальний високий вміст активних фосфоліпідів, а також 
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значну кількість фосфатидилхолінів і фосфатидилетаноламінів. Серед різних 

фосфоліпідних препаратів, присутніх на ринку України був обраний знежирений 

соєвий лецитин «Солек F» («Солей», ЕС), призначений для виробництва харчових 

продуктів і має властивості до утворення стійких емульсій прямого типу «масло у 

воді». Цей лецитин характеризується світло-жовтим кольором, не має вираженого 

запаху і смаку, що дозволяє його використання для виробництва як харчової так і 

нехарчової продукції. Для визначення можливості його використання у виробництві 

препаратів з наноструктурами нами були проведені дослідження по визначенню 

загального вмісту фосфоліпідів, а також складу і вмісту окремих фракцій 

фосфоліпідів. Результати досліджень отримані методом тонкошарової 

хроматографії, представлені в табл.4.1. Отримані дані порівнювались із «Яєчним 

лецитин-стандартом», який традиційно використовується для отримання ліпідних 

наноструктур для проведення фундаментальних досліджень, а також 

фармакологічної і косметичної промисловості. 

 

Таблиця 4.1 – Склад промислових лецитинів різного походження  

 

 

Найменування 

«Яєчний 

лецитин-

стандарт» 

«Лецитин соєвий 

знежирений 

«Солек» 

Вміст фосфоліпідів, % 

 в т.ч. 

98,0 97,0 

Фосфатиділхолін (ФХ) 98,0 35,4 

Фосфатиділетаноламін (ФЕ) - 21,8 

Фосфатиділінозитол (ФІ) - 15,7 

Фосфатиділсерін (ФС) - 10,8 

Фосфатидні кислоти (ФК) - 13,3 

Інші речовини   

 

Отримані дані (табл. 4.1) показали, що дослідний зразок лецитину має у 

своєму складі високий загальний вміст фосфоліпідів і представляє собою складний 
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фосфоліпідний комплекс. Сумарна кількість фосфатиділхоліну і 

фосфатиділетаноламіну складає більше 50%, що відповідає поставленим вимогам.   

Згідно міжнародної конвенції IUPAC (International Union of Pure and Applied 

Chemistry) граничний розмір наночасток відповідає 100 нм, хоча ця величина є 

чисто умовною і необхідна тільки для формальної класифікації. Якщо наночастка 

має складну форму і будову, то як характеристичний розглядають не лінійний 

розмір частинки в цілому, а розмір її структурного елементу. Такі частинки, як 

правило, називають наноструктурами, причому їх лінійні розміри можуть значно 

перевищувати 100 нм.  

Основна функція фосфоліпідів, як мембранних ліпідів полягає у формуванні 

бішарової мембрани з якою взаємодіють інші речовини. Завдяки своїй амфіфільній 

молекулярній структурі, полярні ліпіди є поверхнево-активними речовинами (ПАР), 

які скупчуються на межі розподілу фаз. Основна маса ліпідів в біологічних 

мембранах знаходиться в бішаровій (везикулярній) фазі (L)., її утворюють ліпіди з 

великим молекулярним об’ємом. Везикули – трьохвимірні органели або сфероїдні 

тіла, які складаються з одного або більше концентричних бішарів. Такі фосфоліпіди, 

як фосфатидилхолін, фосфатидилетаноламін, сфінгомієлін, фосфатидилсерін, 

фосфатидилінозитол і фосфатидилгліцерин утворюють стабільні бішарові 

структури. При цьому досягається зниження поверхневого натягу, що полегшує 

утворення дисперсних систем і сприяє їх стабільності при зберіганні. Зазвичай  

застосовують наступну класифікацію везикул за розмірами: 100-100000 нм – 

багатошарові везикули (multilamellar vesicles, MLV); 20-100 нм – малі одношарові 

везикули (small unilamellar vesicles, SUV); 100-1000 нм – великі одношарові 

везикули (large unilamellar vesicles, LUV); до 50000 нм – гігантські  везикули (gigant 

vesicles, GV). Товщина ліпідного бішару визначається довжиною вуглеводневих 

ланцюгів і складає ~ 4 нм. Малі одношарові везикули є стійкими, легше проникають 

через мембрану клітин, але мають невеликий внутрішній об’єм. На відміну від них, 

великі одношарові везикули, які також є стійкими і мають властивість проникати в 

середину клітин, при цьому мають значно більший внутрішній об’єм. Подальше 

збільшення діаметру везикул (понад 1000 нм) робить їх нестійкими і 
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мультиламілярними, що зменшує їх внутрішній об’єм і знижує ефективність їх дії 

[153-160]. 

В залежності від використаного методу, інтенсивності диспергування водної 

дисперсії фосфоліпідів і обраних параметрів проведення процесу утворюються 

ліпідні везикули з різними властивостями.  

Практично всі технології, які пов’язані з обробкою складних дисперсних 

систем, представляють собою сукупність декількох типових процесів: механічних, 

гідромеханічних, теплових, масообмінних і хімічних. Для диспергування та 

гомогенізації рідких дисперсних систем використовуються здебільшого 

гідромеханічні процеси [3, 6].  

Інтенсифікація гідромеханічних, тепло- і массообмінних процесів в 

багатокомпонентних дисперсних системах здійснюється за рахунок підводу 

зовнішніх енергій. Енергія вводиться в апарат внаслідок механічного 

перемішування, інжектування потоків, ініціювання механічних вібрацій, 

використання відцентрових сил, акустичних або імпульсних впливів, потужних 

електричних розрядів та ін. [27].  

Для досягнення мінімальних витрат енергії при диспергуванні необхідно 

перетворити введену енергію у форму коротких потужних імпульсів протягом 

короткого часу. Імпульсне введення енергії найбільш ефективне в процесах 

подрібнення дисперсної фази. При розробленні нових методів інтенсифікації 

технологічних процесів в гетерогенних системах і створенні енергоефективних 

апаратів для диспергування часова і просторова дискретизація введеної енергії є 

необхідною умовою і реалізується основними принципами ДІВЕ. В основу метода 

ДІВЕ покладений комплекс фізичних явищ і ефектів: різке падіння і зростання 

тиску, гідравлічний удар, мікро закипання, кавітація, ефекти турбулентності, 

вихореутворення та ін. Дослідження механізмів, які визначають ефективність 

впливів, пошук і обґрунтування раціональних режимів обробки за критеріями 

енергозбереження, а також можливість цілеспрямованого їх використання в 

конкретних технологіях представляють науковий і практичний інтерес. 
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Кавітаційні явища в дисперсних системах є одним із основних жорстких видів 

впливів механізмів ДІВЕ. В результаті їх впливу створюються умови для утворення 

в рідкій фазі дисперсної системи великої кількості газопарових бульбашок, що 

динамічно розвиваються і зхлопуються. Ці бульбашки виконують роль локальних 

мікротрансформаторів, які перетворюють акумульовану в системі потенційну 

енергію в кінетичну енергію радіального руху рідини поблизу кожної частинки. Цей 

кумулятивний механізм дуже точно ілюструє принцип ДІВЕ: локалізації енергії в 

короткій часовій і в малих просторових областях і спрямуванні ударної дії 

концентрованої енергії у формі короткого імпульсу. Використання 

гідродинамічного методу генерації кавітації є найменш енерговитратним і дозволяє 

провести перехід до збільшення продуктивності процесу за рахунок використання 

перспективної проточної системи обробки рідких матеріалів. В цьому випадку 

виникнення кавітації визначається різким зниженням тиску в потоці до значень, що 

відповідають тиску насичених парів оброблюваної рідини. При цьому утворюються 

ядра кавітації різних розмірів, що покращує розвиток кавітації та процес обробки 

рідини порівняно з ультразвуковим методом [23, 162].   

 

 

 

4.2 Визначення впливу дисперсійного середовища на виникнення і 

розвиток гідродинамічної кавітації в складних дисперсних системах з 

фосфоліпідами  

 

 

Кавітаційні ефекти отримані на моделях, для реальних багатофазних 

дисперсних систем можуть суттєво відрізнятися. В багатьох технічних процесах в 

якості дисперсійного середовища багатокомпонентних систем використовується 

вода водогону, яка характеризується досить високим вмістом розчиненого газу і 

наявністю ядер кавітації, певним значенням опору розтягуючим зусиллям, а також 

фізико-хімічними властивостями, обумовленими розчинними і нерозчинними 

домішками. Все це фактори, які сприяють виникненню явища кавітації. У 

виробництві препаратів з ліпідними наноструктурами для фармакологічної, 
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косметичної і харчової промисловості використовується дистильована вода, 

властивості якої значно відрізняються від води водогону через відсутність хімічних 

домішок, а також пухирців розчинного і нерозчинного газу. Крім того, дистильована 

вода характеризується високими значеннями величини опору розтягуючим 

зусиллям. Ці відмінності визначаються змінюють умови утворення каверн і 

відтерміновують момент початку кавітації. Використання у складі 

багатокомпонентних дисперсних систем речовин різної хімічної і фізичної природи, 

також може суттєво впливати на розвиток ефектів гідродинамічної кавітації і зміну 

властивостей утворених систем. Наприклад, додавання поверхнево-активних 

речовин, може суттєво затримати початок кавітації, змінити число кавітації, прояв 

супутніх ефектів [151-153]. 

Було досліджено вплив використання дистильованої води в гетерогенній 

системі з фосфоліпідами на температурні зміни, як прояву одного з ефектів 

гідродинамічної кавітації. На рис. 4.2 представлені результати експериментальних 

досліджень зміни температури в залежності від тривалості кавітаційної обробки 

складної дисперсної системи з фосфоліпідами з концентрацією 5% в кавітаційному 

реакторі ІІ типу при діаметрі горловини сопла 0,012 м з встановленою діафрагмою 

0,021 мм. 

 

Рис. 4.2 Залежність зміни температури від циклічності обробки в 

кавітаційному реакторі ІІ типу:  

1 - ІІ тип, водопровідна вода з лецитином,  з діафрагмою; 2 - ІІ тип, 

дистильована вода з лецитином, з діафрагмою 

40 

40,5 

41 

41,5 

42 

42,5 

0 2 4 6 8 10 

Т, °С 

К-ть циклів 

1 

2 



135 

  

Результати досліджень зразків дисперсних систем з фосфоліпідами, 

відмінністю яких є використання води водогону чи дистильованої води показали, що 

проведена обробка дослідних зразків призводить до підвищення температури при 

збільшенні кількості проходжень матеріалу через зону активного кавітаційного 

впливу. Так, з початкової температури матеріалу, що становила приблизно 40 °С 

обробка продовж 9 циклів (54 с) підвищує температуру приблизно на 1,4 - 2 °С. 

Використання дистильованої води в дослідному зразку найбільше підвищує 

температуру диспергування методом гідродинамічної кавітації. При використанні 

водопровідної води і фосфоліпідів зростання температури є дещо меншим, що 

можна пояснити деякою втратою ядер кавітації при нагріванні. 

Дослідження водневого показника (рН), як прояву іншого ефекту 

гідродинамічної кавітації представлені на рис. 4.3. Умови проведення експерименту 

аналогічні попереднім дослідженням. 

 

 Рис. 4.3 Залежність значень рН від тривалості кавітаційної обробки складної 

дисперсної системи з фосфоліпідами: 1 - ІІ тип, водопровідна вода з лецитином, з 

діафрагмою; 2 - ІІ тип, дистильована вода з лецитином, з діафрагмою 

Аналіз отриманих результатів (рис.4.3) показав, що обробка в кавітаційному 

змішувачі дослідних дисперсій з фосфоліпідами впродовж 9 циклів (54 с), при 

використанні в якості дисперсійного середовища як водопровідної, так і 

дистильованої води, не призводить до зміни водневого показника (рН), відхилення 

значень становить 0,04 одиниці. Таким чином, можна зробити висновок, що 
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фосфоліпіди у складі дисперсної системи стабілізують її електрохімічні показники 

при кавітаційній обробці.  

 

4.3 Дослідження впливу кавітаційної обробки на структурно-механічні 

властивості дисперсної системи з фосфоліпідами 

 

Отримання харчових емульсій супроводжується складними фізико-хімічними 

і структурно-механічними перетвореннями, дослідження яких дозволяє організувати 

управління технологічним циклом виробництва і об’єктивний контроль за якістю 

готового продукту. Реологічні дослідження отриманих в результаті того або іншого 

методу обробки емульсій дозволяють більш глибоко вивчити природу фізико-

хімічних змін, які відбуваються, адже є дуже чутливими навіть до незначних змін у 

структурі системи [161]. 

При утворенні стабільних емульсій емульгатор повинен сприяти протіканню 

двох різних процесів: утворенню нової фази, з частинками меншого діаметру і 

запобіганню їх повторної коалесценції. У процесі гомогенізації утворюються нові 

поверхні розділу, а водорозчинні речовини, що знаходяться в жировій фазі, 

дифундують у водну фазу. Прагнення поверхневої енергії до мінімуму унаслідок 

рухливості рідкої межі в емульсіях призводить до мимовільного зниження поверхні 

розділу фаз. З цієї причини краплі розбавлених і концентрованих емульсій 

набувають сферичної форми. Очевидно, що зміна міжфазового поверхневого натягу 

при цьому відіграє основну роль. Присутність емульгаторів дозволяє знизити 

міжфазовий натяг в системі. У процесі емульгування виникає також інтенсивне 

зсувне напруження, яке обумовлює високу ймовірність повторної коалесценції. 

Сили відштовхування, що виникають в результаті дії емульгаторів, забезпечують 

статичний захист частинки, що утворюється. У харчовій промисловості емульсії 

найчастіше отримують за рахунок інтенсивного механічного перемішування 

інгредієнтів у змішувачах різного типу: гомогенізаторах, колоїдних млинах, 

ультразвукових диспергаторах [163, 164 ]. 
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Диспергування дозволяє зменшити розміри крапель, що підвищує стійкість 

емульсії, в т.ч. під час зберігання. Фосфоліпіди, як колоїдні поверхнево активні 

речовини, під час гомогенізації утворюють колоїдні розчини і цей процес конкурує з 

емульгуванням жирової фази. При певній критичній концентрації міцелоутворення 

фосфоліпіди утворюють стабільну міцелярну дисперсію, яка характеризується 

новими, більш активними функціональними властивостями.  

Кавітаційна обробка ініціює процес руйнування структурованої дисперсної 

системи з фосфоліпідами, сприяє підвищенню дисперсності емульсії і утворенню 

колоїдного розчину. Фізико-математична модель процесу кавітаційного 

диспергування, за думкою багатьох авторів, полягає у захопленні пульсуючої 

кавітаційної бульбашки емульсійної краплі, яка прискорено рухається до нього. В 

момент зіткнення краплі емульсії з бульбашкою вона деформується, а потім 

захлопується з утворенням кумулятивного струменя. Струмінь втягує краплю в 

бульбашку, розтягуючи її в нитку і, таким чином подрібнює. Утворення 

кумулятивного струменю з супротивної сторони від краплі сторони подрібнює її на 

дві і більше частинок. Діаметр утворених крапель емульсії залежить від міжфазного 

поверхневого натягу σ, діаметра кумулятивного струменя d0 і його швидкості υк, яка  

в свою чергу залежить від радіуса кавітаційної бульбашки [147, 165]. 

Встановлено, що процес кавітаційного емульгування лімітується діаметром 

кавітаційної бульбашки, діаметром краплі емульсії, яка в деяких випадках може 

флотуватися бульбашками. Для одержання більш дрібнодисперсних емульсій 

необхідно генерувати кавітаційне поле з бульбашками більш дрібних розмірів [13, 

147, 165].   

Для якісної характеристики змін дисперсної системи, що відбуваються в 

результаті кавітаційних впливів була досліджена динамічна (ефективна) в’язкість. 

Дані дослідження дозволяють організувати ефективний і об'єктивний контроль за 

якістю продуктів шляхом внесення добавок, зміни режимів і способів механічної і 

технологічної обробки [166, 168].  

Дослідження проводили на ротаційному цифровому віскозиметрі фірми 

«Brookfield» моделі LVDV-E з точністю вимірювання ± 1%.   Залежності показників 
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ефективної в'язкості водних дисперсій з фосфоліпідами від кутової обертів ротора 

віскозиметра до і після обробки на кавітаційному стенді наведені на рис.4.4. При 

проведенні досліджень концентрація фосфоліпідів становила 5%, в якості 

дисперсійного середовища використовувалась дистильована вода.  

 

а) 

 

б) 

Рис. 4.4 - Залежність ефективної в'язкості водної дисперсії фосфоліпідів з 5% 

концентрацією від кутової швидкості обертів: а) до початку обробки (t=30±2 °С) б) 

після кавітаційної обробки 

Дослідження показали (рис.4.4), що до початку обробки водна дисперсна 

система з фосфоліпідами відноситься до неньютонівських псевдопластичних 
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матеріалів, в яких при постійних температурах і тиску спостерігається 

непропорційна залежність між кутовою швидкістю і напруженням. В результаті 

вимірювання в'язкість зменшується з підвищенням кутової швидкості. Система 

характеризується високими значеннями найбільшої 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 (рис. 4.4 а) 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. 

В результаті кавітаційних впливів впродовж трьох циклів обробки відбулися 

якісні зміни матеріалу, про що свідчать зміни структурно-механічних властивостей 

системи (рис. 4.4 б). Використана обробка призводить до того, що частина зв'язків 

коагуляційної структури, утвореної при взаємодії води з колоїдними частинками 

фосфоліпідів, незворотньо руйнуються. Внаслідок цього, максимальні значення 

ефективної в'язкості дослідного зразка після обробки (рис. 4.4 б) відповідають 

мінімальним значенням в'язкості гранично зруйнованої структури (рис. 4.4 а). 

Система з макрогетерогенного або гомогенного стану переходить в 

мікрогетерогенну колоїдну дисперсію, що супроводжується різкими змінами 

властивостей. В результаті активного утворення міцелярної дисперсії відбувається 

зниження поверхневої енергії через зменшення площі поверхні розділу фаз. Таким 

чином, криву залежності ефективної в'язкості від кутової швидкості після обробки 

водної дисперсії фосфоліпідів з концентрацією 5% (рис. 4.4 б) можна умовно 

розділити на дві зони: в першій - з підвищенням швидкості ефективна в'язкість 

починає поступово і плавно зменшуватися, а друга характеризується майже 

постійною величиною в'язкості зруйнованої структури. Підвищення температури 

обробки від 30 °С до 80 °С (рис.4.4 б) не призводить до суттєвих змін показників 

в'язкості підготовлених зразків. 
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Суттєвий вплив на показники ефективної в'язкості має концентрація 

фосфоліпідів (рис.4.5). Дослідження ефективної в’язкості проводили при t=40±2 °С, 

кавітаційна обробка зразків тривала впродовж трьох циклів.  

 

Рис. 4.5 - Залежність ефективної в'язкості  від кутової швидкості обертів 

ротора водної дисперсії фосфоліпідів після кавітаційної обробки при різних 

концентраціях  

 

Аналіз результатів (рис.4.5) показав, що значення показників ефективної 

в'язкості дослідних зразків лежать в області гранично зруйнованої структури 

необробленого зразка (рис. 4.4 а). Збільшення концентрації фосфоліпідів призводить 

до збільшення значень ефективної в’язкості. Так, у зразка з 0,5% концентрацією при 

кутовій швидкості 0,33 с
-1

 значення ефективної в’язкості становить 3,4 мПа·с, 

збільшення концентрації до 7,5 % призводить до збільшення показника в’язкості 

системи майже в 3 рази при цій же кутовій швидкості.  

Залежність значень найменшої ефективної в’язкості від концентрації 

фосфоліпідів в дослідних зразках представлена на рис. 4.6. 
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Рис. 4.6 Залежність ефективної в’язкості від концентрації фосфоліпідів  

 

Представлені залежності (рис.4.6) підтвердили попередні висновки про 

збільшення значень в’язкості дисперсної системи із збільшенням концентрації 

фосфоліпідів. Збільшення концентрації фосфоліпідів у дослідних зразках з 0,5% до 

7,5% призводить до збільшення показника в’язкості системи майже в 3 рази при всіх 

значеннях температур. 

Підвищення температури призводить до зменшення значень в’язкості, що 

пов’язано із послабленням міжмолекулярних зв’язків. Так, при концентрації в 

дисперсній системі 5 % фосфоліпідів при 20 °С її в’язкість становить 7,6 мПа·с, 

підвищення температури на 20 °С знижує в’язкість системи на 8%, а підвищення 

температури ще на 40  °С знижує в’язкість системи на 30 %.  

Були проведені дослідження по визначенню впливу тривалості обробки 

водних дисперсій фосфоліпідів за рахунок підвищення циклічності на найменші 

значення ефективної в'язкості. Узагальнені результати досліджень за визначенням 

найменших значень ефективної в'язкості зруйнованої структури дослідних зразків 

водних дисперсій лецитину з концентрацією 5%  при різних температурах показані 

на рис. 4.7. 
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Рис.4.7 – Залежність ефективної в'язкості водної дисперсії лецитину з 5% 

концентрацією від кількості циклів обробки 

 

При вивченні зміни динамічної в'язкості дисперсної системи з лецитином з 5% 

концентрацією (рис.4.7) в умовах поступового збільшення циклічності обробки 

матеріалу і, таким чином, збільшення тривалості перебування матеріалу в зоні 

активної дії було встановлено, що посилення впливу на дисперсну систему 

приводить до зменшення значення ефективної динамічної в'язкості. Найбільш 

істотне зменшення значення найменшої ефективної в'язкості відбувається після 

перших трьох-п’яти циклів обробки, що свідчить про високу ефективність 

диспергування. При подальшому збільшенні кількості циклів, показник найменшої 

ефективної в'язкості значно не змінюється. Це може свідчити про зниження 

ефективності процесу диспергування і дозволяє зробити висновок про недоцільність 

диспергування більше п’яти циклів для отримання стійкої емульсії під впливом 

гідродинамічної кавітації.  

Підвищення температури водної дисперсії з фосфоліпідами призводить до 

зниження показника ефективної в'язкості, що пов'язане із зменшенням 

міжмолекулярної взаємодії частинок у водному середовищі.  

Результати досліджень впливу обробки дисперсних систем за допомогою 

гідродинамічної кавітації і методу ДІВЕ в РПА циліндричного типу на показник 
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ефективної в’язкості наведені на рис.4.8. Концентрація фосфоліпідів 5%, обробка 

проводилась впродовж трьох циклів, температура становила t=40±2 °С.  

 

Рис. 4.8 - Залежність ефективної в'язкості водної дисперсії фосфоліпідів від кутової 

швидкості обертів після відповідної обробки 

 

Аналіз порівняння отриманих результатів свідчить, що внаслідок обробки на 

роторно-пульсаційному апараті (РПА) і кавітаційному обладнанні  показник 

ефективної в’язкості  практично не відрізняється. В результаті проведених 

досліджень, можна зробити висновок про високу ефективність кавітаційної обробки 

дисперсної системи і значну роль кавітаційних явищ серед інших механізмів ДІВЕ.  

Рідина - безперервне середовище, що володіє властивістю текучості, тобто здатна 

необмежено змінювати свою форму під дією скільки завгодно малих сил, але на 

відміну від газу що мало змінює свою густину при зміні тиску. Реальні рідини 

можуть бути ньютонівськими і неньютонівськими (бінгамовськими). Із попередніх 

досліджень нами було встановлено, що дисперсна система з фосфоліпідами 

відноситься до неньютонівських рідин. Неньютонівські рідини не володіють 

великою рухливістю і відрізняються від ньютонівських рідин наявністю дотичної 

напруги (внутрішнього тертя) в стані спокою.  

Густина є фізичною характеристикою будь-якої рідини. Фізичний зміст 

густини – це маса тіла в одиниці об'єму. Іншими словами це величина, яка показує, 

y = 4,624x-0,46 

y = 5,616x-0,39 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BC
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яку масу матиме 1 м
3 

певної речовини. Для випадку однорідних тіл густина 

визначається як відношення маси тіла m до об'єму V, який воно займає. 

Для однорідної рідини густина визначається за формулою:   

ρ=m/V,     (4.1) 

де m - маса рідини, кг; 

 V - об’єм, м
3
. 

Визначення густини в дисперсних системах з фосфоліпідами проводили після 

обробки в кавітаційному реакторі І типу з діаметром сопла 0,01 мм без діафрагми за 

ДСТУ 6082:2009.  Результати експериментальних досліджень визначення густини 

при концентрації фосфоліпідів 2,5% і 5%, а також робочих температурах при 

кавітаційній обробці 30 °С і 40 °С наведені в табл.4.2. Дослідження проводили при 

дисперсних систем з фосфоліпідами.   

Таблиця 4.2 Густина дисперсних систем з фосфоліпідами  

№ 

досліду 
Концентрація, % 

Початкова 

температура 

розчину, °С 

Густина 

розчину кг/м
3 

Середня 

густина 

розчину кг/м
3
 

1 

2,5 30 

1000,0557 

1000,2422 2 1000,3023 

3 1000,3686 

4 

2,5 40 

1000,3101 

1000,2284 5 1000,0845 

6 1000,2905 

7 

5 40 

1002,4177 

1003,0532 8 1003,3594 

9 1003,3825 

 

Аналіз отриманих результатів (табл.4.2) показав, що підвищення температури 

з 30 °С до 40 °С призводить до незначного зменшення густини дисперсії, але 

різниця знаходиться в межах помилки даного методу досліджень. Підвищення 

концентрації фосфоліпідів з 2,5% до 5% призводить до збільшення густини 

дисперсії  на 0,3%.  

Результати досліджень структурно-механічних властивостей водних дисперсій 

з лецитином виявили структурні перетворення, що відбуваються під впливом 

гідродинамічної кавітації і комплексу механізмів ДІВЕ, а також особливості 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BC
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переходу системи в колоїдний стан при утворенні емульсії з фосфоліпідами. 

Отримані дані надалі будуть використані для  вибору найбільш раціональних 

параметрів проведення технологічного процесу, режимів роботи устаткування і 

оптимальних технологічних схем виробництва. 

 

4.4 Характеристика гідродинаміки потоку при обробці складних 

гетерогенних систем з фосфоліпідами в кавітаційних реакторах різних профілів   

 

Виникнення і розвиток кавітаційних явищ в дисперсних системах є одним із 

жорстких видів впливів серед інших механізмів ДІВЕ. 

Дослідження по визначенню особливостей впливу ефектів гідродинамічної 

кавітації при обробці складних гетерогенних систем з фосфоліпідами проходили на  

експериментальному стенді, описаному у розділі 2.  

Основними показниками течії рідини в трубці є швидкість течії рідини, що 

переміщається за одиницю часу через поперечний перетин трубки, в'язкість - 

властивість рідин, обумовлена рухом частинок рідини одна відносно одної, що 

обумовлює виникнення опору течії рідини в цілому і характер течії рідини 

(ламінарний або турбулентний), що характеризується числом Рейнольдса. [172] 

 Число Рейнольдса для рідини, що тече в циліндричній трубці визначається 

рівнянням: 

Re = V·D·ρ/μ ,      (4.2) 

 де V- середня швидкість потоку, м/с; 

 D - діаметр трубки, м; 

μ  - в'язкість, Па·с; 

ρ - густина рідини, кг/м
3
. 

 

Критична величина числа Рейнольдса для циліндричних трубок, при якому 

ламінарна течія стає турбулентною - 2000 - 2400. 

Швидкість рідини, згідно із законом Пуазейля, прямо пропорційна різниці 

тиску на початку і кінці трубки і зворотньопропорційна гідродинамічному опору. 
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Деякі показники гідродинаміки потоку течії через кавітаційний реактор І типу 

з концентрацією фосфоліпідів 5% при різних діаметрах горловини сопла наведені в 

табл.4.3 

Таблиця 4.3 - Характеристика руху рідини в кавітаційному реакторі І типу 

Діаметр, 

м 

Наявність 

діафрагми 

Надли-

шковий 

тиск 

перед 

соп-

лом, Р1, 

Па 

Тиск 

після 

сопла, 

Р2, Па 

Вит-

рати 

роз-

чину. 

м³/год 

Швидкість 

потоку в 

середині 

сопла,  

м/с  

Чис-

ло 

каві-

тації,  

χ Число Re 

0,004 немає 709275 2300 2,7 59,7134 0,40 53240,45 

0,006 немає 709275 2300 4,1 40,3004 0,86 53897,74 

0,008 немає 689010 2300 5,9 32,6212 1,29 58170,12 

0,008 d=0,036 м  689010 2300 5,9 32,6212 1,29 58170,12 

0,008 d=0,021м 689010 10000 5,9 32,6212 1,27 58170,12 

0,01 Немає 607950 2300 9,07 32,0948 1,17 71539,38 

0,01 d=0,030м 607950 2300 9,07 32,0948 1,17 71539,38 

0,01 d=0,036 м 607950 2300 9,07 32,0948 1,17 71539,38 

0,01 d=0,021м 607950 15000 9,07 32,0948 1,15 71539,38 

0,012 немає 547155 2300 12,2 29,9796 1,21 80189,31 

0,012 d=0,036 м 547155 2300 12,2 29,9796 1,21 80189,31 

0,012 d=0,021м 547155 35000 12,2 29,9796 1,14 80189,31 

0,016 немає 405300 2300 17,5 24,1894 1,37 86269,24 

0,016 d=0,036 м 405300 2300 17,5 24,1894 1,37 86269,24 

0,016 d=0,021м 405300 70000 17,5 24,1894 1,14 86269,24 

0,042 немає 0 0 22,5 4,5135 0,00 42254,32 

 

Отримані результати свідчать, що при використанні для проведення 

диспергування кавітаційного реактора І типу із збільшенням діаметра горловини 

сопла, тиск перед соплом зменшується через зменшення місцевого опору, витрати 

розчину збільшуються, швидкість потоку в горловині сопла зменшується.  

Розрахунок числа Рейнольдса для руху потоку через сопло І типу свідчить про 

наявність великих швидкостей і значній турбулізації. Із збільшенням діаметру сопла, 

швидкість потоку і число Рейнольдса збільшується. Внаслідок того, що в дослідній 
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дисперсній системі, через використання у складі фосфоліпідів, збільшується густина 

і в’язкість, значення чисел Рейнольдса на порядок зменшуються, порівняно із 

відповідними дослідженнями, проведеними на водопровідній воді (табл. 3.1).  

Наведені результати (табл.4.3) свідчать про те, що зі збільшенням розміру 

прохідного діаметру кавітаційного реактора, кавітаційне число змінюється 

непропорційно. Відомо, що кавітаційні ефекти розвиваються при числах кавітації 

χ<2. Розрахунки показали, що в дослідному профілі кавітаційного реактора І типу, 

майже для всіх діаметрів сопел, кавітаційні числа знаходяться в межах від 1,14 до 

1,37. Це може свідчити про інтенсивність впливу гідродинамічної кавітації і високу 

ступінь дисперсності утвореної системи. Виключення становить сопло з діаметром 

0,004 мм, при використанні якого потік характеризується найменшим числом 

кавітації, χ<1, але дуже низькими витратами. Дослідження довели, що його 

використання у промислових технологіях призводить до значного збільшення 

тривалості обробки, зниження однорідності в об’ємі дисперсії, а також її якості, і, 

підвищення питомих енерговитрат, тому є недоцільним.  

Аналіз результатів експериментальних даних показав, що використання 

діафрагми в кавітаційному змішувачі має значний вплив на число кавітації. В той же 

час, регулюючої діафрагми і зміна її прохідного перетину не впливає на витрати 

розчину і число Рейнольдса, але підвищує тиск на виході і змінює число кавітації. 

Це є доказом того, що в каналі виникає це явище і пов’язані із ним ефекти. Зі 

зменшенням прохідного перетину діафрагми підвищується тиск Ркав, знижується 

число кавітації, що свідчить про покращення умов диспергування. При одному і 

тому ж діаметрі горловини сопла найбільш суттєві зміни цього показника 

досягаються при додатковому використанні діафрагми що перекриває перетин 

потоку на  75% (ddiaf=0,021м) (рис.4.9).   
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Рис. 4.9 - Залежність числа кавітації від числа Рейнольдса при обробці 

дисперсної системи з фосфоліпідами в кавітаційному реакторі І типу 

 

Таким чином, з отриманих результатів можна зробити висновок про те, що 

даний тип кавітаційного реактору характеризується виникненням кавітаційних явищ 

для всіх діаметрів горловини сопла. Використання сопла з діаметром 0,01 м і 0,012 м 

з діафрагмою 0,021 м, що перекриває перетин на 75% площі (коефіцієнт перекриття 

Sdiaf / S = 0,25) дозволяє отримати досить низькі значення числа кавітації, відповідно 

1,15 і 1,14, при цьому досить високі значення по витратах і швидкості потоку, тому 

їх використання є раціональним. 

Характеристика гідродинаміки потоку рідини через кавітаційний реактор  ІІ 

типу при концентрації фосфоліпідів 5% наведені в табл.4.4. 

Таблиця 4.4 - Характеристика руху рідини в кавітаційному реакторі ІІ типу 

Діаметр, 

м 

Наявність 

діафрагми 

Надли-

шковий 

тиск 

перед 

соп-лом, 

Р1, 

 Па 

Тиск 

після 

сопла, 

Р2,  

Па 

Вит-

рати 

роз-

чину, 

Q 

м³/го

д 

Швид-

кість 

потоку 

в сере-

дині 

сопла, 

м/с  

Чис-

ло 

каві-

тації,  

χ Число Re 

0,01 немає 607950 2300 9,07 32,09 1,17 71539,38 

0,01 d=0,036 м 607950 2300 9,07 32,09 1,17 71539,38 

0,01 d=0,021м 607950 30000 9,07 32,09 1,12 71539,38 

0,012 немає 547155 2300 12,2 29,98 1,21 80189,31 

0,012 d=0,036 м 547155 2300 12,2 29,98 1,21 80189,31 

0,012 d=0,021м 547155 20000 12,2 29,98 1,17 80189,31 

0,00 
0,20 
0,40 
0,60 
0,80 
1,00 
1,20 
1,40 
1,60 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

χ 

Re·105 

І тип без 

діафрагми 

І тип з 

діафрагмою 
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Аналіз одержаних результатів (табл.4.4) стосовно руху рідини в кавітаційному 

реакторі ІІ типу (типу трубки Вентурі) показали, що вони повністю відповідають 

даним, отриманим для аналогічних діаметрів сопел і діафрагм для реактора І типу 

(табл.4.3), але зменшення кута розкриття дифузору із збільшенням його довжини і 

відстані від виходу з горловини сопла до перетину дифузору в реакторі ІІ типу 

призводить до зміни довжини і формування кавітаційної порожнини, в якій 

починається формування, зхлопування кавітаційних бульбашок і утворення 

кумулятивних мікроструменів. Внаслідок того, що збільшується загальна довжина 

сопла, збільшується тривалість проходження потоку через дифузор і ефективність 

диспергування має покращитися.  

 

4.5 Дослідження впливу тепломасообмінних параметрів матеріалу при 

диспергуванні на властивості утворених дисперсних систем 

 

Кавітаційне диспергування, емульгування, гомогенізація відбуваються, в 

основному за рахунок двох характерних проявів кавітації: ударних хвиль і 

кумулятивних струменів, що утворюються при зхлопуванні кавітаційних 

бульбашок. Модель процесу кавітаційного диспергування полягає в захопленні 

пульсуючою кавітаційною бульбашкою емульсійної каплі, яка в свою чергу 

прискорено рухається до бульбашки. В момент зіткнення краплі емульсії з 

бульбашкою вони деформується, а потім зхлопується (колапсує) з утворенням 

кумулятивних струменів, що утворюються зі сторони краплі. Струмінь втягує 

краплю емульсії в бульбашку, розтягуючи її і, таким чином її подрібнює на дві і 

більше частин. Діаметр частинки, що утворюється залежить від поверхневого 

натягу, діаметра кумулятивного струменя і його швидкості, яка в свою чергу 

залежить від радіуса кавітаційної бульбашки [147]. 

Вплив температури матеріалу. З метою вибору раціональних теплофізичних 

режимів проведення процесу диспергування методом гідродинамічної кавітації для 

утворення ліпідних наноструктур із заданими властивостями проводили 

дослідження при різних температурних параметрах (20±2°С, 30±2°С, 40±2°С) і 
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показниках концентрації водної дисперсії фосфоліпідів  (0,5%; 2,5 %; 5,0 %; 7,5%). 

Дослідження проводились на кавітаційному реакторі І типу з діаметром горловини 

сопла d=0,08 м, кавітаційне число χ=1,29.  

Першим теплофізичним показником, що досліджувався для визначення 

раціональних умов диспергування під впливом гідродинамічної кавітації  була 

початкова температура матеріалу: t1 = 20±2°С, t2 = 30±2°С і t3 = 40±2°С, 

концентрація фосфоліпідів становила С = 0,5%. Результати зміни начальної 

температури матеріалу за час кавітаційної обробки  впродовж від 1 до  9 циклів 

наведені на рис.4.10. 

 

 

Рис. 4.10 - Залежність температури від кількості циклів обробки дисперсної 

системи з фосфоліпідами в кавітаційному реакторі І типу 

 

Дослідження показали загальне підвищення температури від начальної в 

процесі обробки для всіх дослідних зразків. На рис. 4.11 наведені результати 

обрахунку ∆t дослідних зразків. 
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Рис. 4.11 - Залежність ∆t від кількості циклів обробки дисперсної системи з 

фосфоліпідами в кавітаційному реакторі І типу 

 

Аналіз отриманих результатів (рис.4.11) показав, що підвищення початкової 

температури матеріалу призводить до зменшення її зростання в процесі 

диспергування. В результаті запропонованої обробки впродовж 99 с (9 циклів) 

найбільше піднімається температура у зразка з найнижчою початковою 

температурою матеріалу 20±2 °С. В кінці кавітаційної обробки цього зразка ∆t1 

зросло на 6,4 °С. Найменше в процесі диспергування змінилася температура для 

зразка з початковою температурою матеріалу 40±2 °С. Під час диспергування цього 

зразка температура зросла приблизно на 1 °С. Використання в промисловій 

технології такої початкової температури дозволить досить точно підтримувати 

температуру під час проведення процесу диспергування і ефективно управляти 

процесом самоорганізації ліпідних наноструктур. 

Розподіл дисперсності частинок матеріалу, отриманого в результаті 

кавітаційної обробки зразка з початковою температурою матеріалу 20 ± 2°С 

наведені на рис. 4.12. Діаметр частинок вимірювався методом фотонної 

кореляційної спектроскопії на лазерному фотон-кореляційному спектрометрі 

“ZetaSizer–3” (Malvern Instruments, Великобританія) [133-136]. 
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Рис. 4.12 – Розподіл дисперсності частинок в результаті обробки дослідного 

зразка з початковою температурою 20 ± 2 °С в кавітаційному реакторі І типу 

 

Аналіз отриманих результатів показав, що кавітаційне диспергування 

відбувається поступово. Всі одержані дослідні системи мають двомодальний 

розподіл розмірів частинок – невелику кількість малих частинок і приблизно 70-80%  

частинок з розмірами до 5000 -7000 нм з піком приблизно 1000 нм. В кожному 

новому циклі проходження емульсії через кавітаційну зону частики матеріалу 

зіштовхуються з кавітаційними бульбашками і таким чином подрібнюються до все 

меншого розміру. Частинки порівняно малих розмірів при зіштовхуванні з 

бульбашкою не деформуються через свою незначну масу і малі інерційні сили. 

Краплі дуже малих розмірів не флотуються бульбашкою, а відштовхуються ним. 

Тому наступає момент, коли процес кавітаційного диспергування зупиняється і 

подальша обробка не дозволяє збільшити дисперсність [173]. Найбільшим 

діапазоном дисперсності від 23 нм до 5560 нм характеризується зразок, отриманий 

після 1 циклу диспергування. Збільшення тривалості обробки системи призводить 

до поступового зменшення діапазону дисперсності, так, після 3 циклів діапазон 

дисперсності становив від 20 нм до 3070 нм. Подальше збільшення тривалості 

обробки за рахунок збільшення циклічності не призводить до суттєвих змін у 

розподілі дисперсності – дисперсність частинок дослідного зразка після 9 циклів 

обробки знаходиться від 17,5 нм до 3050 нм. Отримані результати можна пояснити 
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природою фосфоліпідів, які відносяться до рідких кристалів і особливістю 

поведінки жирової фази при температурах, нижчих за температуру фазового 

переходу [169, 170]. При цій температурі вони знаходяться в стані гелю, який при 

диспергуванні утворює стійку емульсію із переважною кількістю великих частинок.  

На рис.4.13 наведені результати досліджень розподілу дисперсності частинок 

матеріалу, отриманого в результаті кавітаційної обробки зразка з початковою 

температурою матеріалу 30 ± 2 °С. 

 

 

 Рис. 4.13 – Розподіл дисперсності частинок в результаті обробки дослідного 

зразка з початковою температурою 30 ± 2 °С в кавітаційному реакторі І типу 

 

Найбільшим діапазоном дисперсності (рис.4.13) характеризується зразок після 

1 циклу диспергування - від 14 нм до 7500 нм, що свідчить про погану якість 

диспергування і неоднорідність системи. Збільшення тривалості кавітаційного 

впливу призводить до поступового зменшення діапазону дисперсності дослідної 

системи. Після 3 циклів диспергування кількість великих частинок зменшилась і 

діапазон дисперсності дослідного зразка вже становив від 13 нм до 3700 нм. 

Подальше збільшення тривалості обробки за рахунок збільшення циклічності не 

призводить до суттєвих змін у розподілі дисперсності – дисперсність частинок 

дослідного зразка після 9 циклів обробки знаходиться від 14 нм до 3400 нм. Таким 
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чином, отримані результати показали великий діапазон розподілу дисперсності 

частинок отриманої системи. Це можна пояснити природою фосфоліпідів, які при 

температурі 30 ± 2 °С все ще знаходяться у стані гелю.  

На рис.4.14 наведені результати досліджень розподілу дисперсності частинок 

гетерогенної системи з фосфоліпідами, отриманої в результаті кавітаційної обробки 

зразка з початковою температурою матеріалу 40 ± 2 °С. 

 

 Рис. 4.14 – Розподіл дисперсності частинок в результаті обробки дослідного 

зразка з початковою температурою 40 ± 2 °С в кавітаційному реакторі І типу 

 

Отримані результати підтверджують висновки попередніх досліджень щодо 

ефективності диспергування гетерогенних систем типу «масло у воді» методом 

гідродинамічної кавітації, але при температурі матеріалу 40 ± 2 °С процес має свої 

відмінності. В зв’язку зі зміною властивостей матеріалу, який став більш чутливим 

до обробки порівняно до попередніх досліджень, якість диспергування 

покращилася, діапазон розподілу дисперсності зменшився. Аналіз результатів 

показав, що одержані системи все рівно мають двомодальне розподілення розмірів 

частинок у всіх дослідних зразках, але вже після 1 циклу обробки діапазон 

дисперсності розміру частинок зменшився від 20 нм до 3500 нм. Більш тривала 

обробка призводить подальшого зменшення розміру великих частинок до частинок. 

Після трьох циклів обробки системи діапазон дисперсності великих частинок 
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зменшився до 2200 нм, а після дев’яти циклів – до 1400. Таким чином, найвища 

дисперсність і якість диспергування системи була отримана при обробці зразка 

впродовж дев’яти циклів, діапазон дисперсності якої має двомодальний розподіл від 

20 нм до 140 нм з піком на 60 нм і від 200 нм до 1400 нм з піком 700 нм. Подальша 

обробка призводить до несуттєвого зменшення діапазону дисперсності системи. 

Одержані результати дозволяють зробити висновок про доцільність 

проведення процесу з температурою матеріалу 40±2 °С – температурі фазового 

переходу. Саме при температурі 38-40 °С фосфоліпіди з переважним вмістом 

фосфотиділхоліну і фосфоетиленаміну, які характерні для соєвих фосфоліпідів, 

переходять зі стану гелю в рідкокристалічний стан і утворюють везикули.  

На рис.4.15 наведені результати обрахунку середнього діаметра частинок в 

залежності від кількості циклів диспергування.  

 

Рис. 4.15 – Залежність середнього діаметра частинок в залежності від кількості 

циклів диспергування 

 

Аналіз отриманих результатів підтвердив висновки попередніх досліджень 

про найнижчу якість диспергування при температурі 20±2 ºС. Середній діаметр 

отриманих частинок дослідного зразка з цією температурою був найбільшим серед 

інших дослідних зразків після одного циклу диспергування. В результаті збільшення 

тривалості обробки суспензії фосфоліпідів середній діаметр отриманих частинок 
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зразків поступово зменшується, але з деякими відмінностями. Для зразків з 

початковою температурою 20±2 ºС і 30±2 ºС збільшення тривалості обробки 

призводить до поступового зменшення інтенсивності впливу і наближення середніх 

розмірів частинок. В результаті диспергування цих зразків утворюється стійка 

емульсія із переважною кількістю великих частинок із середнім діаметром частинок 

850-870 нм після п’яти циклів і середнім діаметром 770-790 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. Вже після 1 

циклу диспергування середній діаметр утворених частинок дослідного зразка з 

початковою температурою 40±1 °С був меншим майже на 400 нм, порівняно до 

дослідного зразка з початковою температурою 20±1 °С. Подальше збільшення 

тривалості впливу кавітаційних ефектів на дослідний зразок дозволяє значно 

зменшити середній діаметр отриманих частинок і після дев’яти циклів обробки 

отримати частинки із середнім розміром 520 нм, що дозволяє стверджувати про 

перехід системи в рідкокристалічний стан і самоорганізації ліпідних везикул.  

Підвищення початкової температури матеріалу (понад 45-50 °С) при 

диспергуванні є недоцільним через технічні характеристики відцентрових насосів, 

що були використані в експериментальному стенді для створення гідродинамічної 

кавітації.  

Вплив концентрації фосфоліпідів. Наступним важливим теплофізичним 

показником, який має значний вплив на процес диспергування і утворення ліпідних 

наноструктур із заданими властивостями є концентрація фосфоліпідів в дисперсній 

системі. Дослідження проводились на кавітаційному реакторі І типу з діаметром 

горловини сопла d=0,08 м, кавітаційне число χ=1,29. Було досліджено  зразки з 

концентрацією 0,5%; 2,5%; 5,0% і 7,5% при температурі 40±2°С. Результати 

розподілу дисперсності дослідних зразків після 9 циклів диспергування наведені на 

рис.4.16. 
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Рис. 4.16 – Розподіл дисперсності частинок в результаті обробки дослідних 

зразків в кавітаційному реакторі І типу при концентрації від 0,5 до 7,5 % і 

початковою температурою 40 ± 2 °С  

 

Результати експериментальних досліджень показали особливості 

проходження процесу диспергування за допомогою ефектів гідродинамічної 

кавітації при різній концентрації фосфоліпідів. При диспергуванні матеріалу з 

температурою 40 ± 2 °С в усіх дослідних зразках відбувається руйнування первинної 

макроструктури і утворення нової мікроструктури. Аналіз результатів показав, що 

запропонована обробка дозволяє отримати дисперсну систему з двомодальним 

розподілом дисперсності. Найбільший діапазон дисперсності системи 

спостерігається при концентрації матеріалу 0,5%. В результаті його диспергування 

впродовж 99 с (9 циклів) діапазон дисперсності становить від 21 нм до 3000 нм. 

Причому, кількість частинок з розміром до 100 нм становить 25%. 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. Кількість частинок з розміром до 100 нм залишається майже 

такою самою – 23%. Через зменшення діапазону і кількості великих частинок, 

зменшується середній діаметр утворених частинок, який становить 489 нм. Діапазон 

дисперсності дослідного зразку з концентрацією матеріалу 5% ще дещо зменшився, 

порівняно до попереднього і становить від 20 нм до 1700 нм. Кількість частинок з 
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розміром до 100 нм збільшилась до 44 %. Середній діаметр утворених частинок 

зменшується і становить 400 нм. Подальше підвищення концентрації матеріалу до 

7,5% призводить до погіршення умов диспергування і деякого збільшення діапазону 

дисперсності від 18 нм до 2700 нм. Кількість частинок з розміром до 100 нм 

зменшується до 36%. Середній діаметр утворених частинок збільшився, порівняно 

до попереднього зразка і становить 436 нм. 

Розрахунок умовного середнього діаметру утворених частинок в залежності 

від кількості циклів обробки при різній концентрації матеріалу наведені на рис. 4.17. 

 

Рис. 4.17 – Залежність умовного середнього діаметру частинок в залежності 

від кількості циклів обробки при різній концентрації матеріалу  

 

Як видно з графіка (рис.4.17) найбільші значення середнього діаметра 

характерні для дослідного зразка з концентрацією 0,5%. Найкращі умови 

диспергування створюються при диспергуванні зразка з концентрацією 5%. 

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. Посилення інтенсивності впливу за рахунок збільшення тривалості 
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обробки призводить до поступового зменшення середнього діаметра частинок для 

всіх дослідних зразків. Зразок з 5% концентрацією фосфоліпідів характеризується  

найменшими значеннями серед інших. Середній діаметр утворених частинок 

становить 400 нм після 9 циклу диспергування, а після 11 циклів – 323 нм.  

 

4.6 Дослідження впливу конструктивних змін в кавітаційних змішувачах 

на властивості утворених дисперсних систем 

 

Інтенсивність перебігу кавітаційних процесів в залежності від зміни 

гідродинамічних умов, пов’язаних з конструктивними змінами і геометричними 

розмірами частин кавітаційного реактора оцінювали за ефективністю обробки 

складної гетерогенної системи з фосфоліпідами і розміром утворених частинок. 

Дослідження 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 від 1 до 11 циклів обробки. Дослідним матеріалом виступала водна 

суспензія фосфоліпідів з концентрацією 5% і початковою температурою матеріалу 

40±2°С. Результати досліджень дисперсності частинок, утворених при різних 

гідродинамічних умовах виникнення кавітаційних ефектів наведені на рис.4.18. 

 

Рис. 4.18 - Залежність середнього діаметру частинок від діаметру горловини 

сопла кавітаційного реактора І типу при різній тривалості обробки  
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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 

пояснюється послабленням кумулятивних впливів через збільшення чисел кавітації. 

Збільшення циклів обробки також призводить до поступового зменшення 

середнього розміру частинок за рахунок збільшення тривалості кавітаційного 

впливу на дисперсну систему. Залежність кавітаційного числа від діаметру 

горловини сопла наведена на рис. 4.19. 

 

Рис. 4.19 – Залежність кавітаційного числа від діаметру горловини сопла при 

обробці дисперсної системи з фосфоліпідами 

 

Наведені результаті ілюструють висновки щодо значного впливу 

гідродинамічних умов і кавітаційного числа на процес диспергування систем з 
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фосфоліпідами.  Використання в кавітаційному реакторі І типу сопла з діаметром 

горловини 0,008 м призводить до збільшення кавітаційного числа χ=1,29. Найменше 

значення кавітаційного числа відповідає соплу з діаметром горловини 0,01 м 

(χ=1,17).  

Встановлення в потоці після кавітаційного реактору місцевого опору у вигляді 

діафрагми, що перекриває потік на 75% додатково покращує умови диспергування і 

знижує значення кавітаційних чисел до 1,14 для сопла з горловиною dc=0,012 м і 

dc=0,016 м. 

Були проведені дослідження впливу діафрагм з різною площею перекриття 

перерізу отвору, встановлених в потоці після кавітаційного реактора. Залежність 

середнього діаметру частинок системи з фосфоліпідами з концентрацією 5% від 

кількості циклів обробки в кавітаційному реакторі І типу з діаметром горловини 

сопла dc=0,010 м при t= 40±2°C без діафрагми, або з використанням діафрагм з 

перекриттям перерізу отвору діафрагми на 25 % площі (Sdiaf/S=0,75) і на 75 % площі 

(Sdiaf/S=0,25), наведені на рис. 4.20. 

 

 

Рис. 4.20 - Залежність середнього діаметру частинок системи з фосфоліпідами 

від циклічності обробки: 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  
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На рис. 4.20 представлені отримані результати. Перша крива показує 

результати досліджень зразка при повністю відкритому отворі діафрагми, тобто 

відношення площі поперечного перерізу отвору діафрагми до площі поперечного 

перерізу труби дорівнює 1 (Sdiaf/S=1), друга крива показує результати досліджень 

зразка при перекритті перерізу отвору діафрагми на 25 % площі (Sdiaf/S=0,75), третя 

крива показує результати досліджень зразка при перекритті перерізу отвору 

діафрагми на 75 % площі (Sdiaf/S=0,25). Як бачимо з графіку найменший діаметр 

утворених частинок при всіх циклах обробки спостерігається при перекритті потоку 

на 75 %, що свідчить про посилення кумулятивного впливу. Такі умови кавітаційної 

обробки (зразок 3) дозволяють зменшити середній діаметр частинок, отриманих 

після 11 циклів диспергування майже на 150 нм або 1,3 рази, порівняно до першого 

дослідного зразка, обробленого при аналогічних умовах. Отримані висновки 

підтверджуються і експериментальними даними, отриманими при інших діаметрах 

горловини сопла кавітаційного реактора. 

На рис. 4.21 наведені залежності середнього діаметру частинок дисперсної 

системи з 5% фосфоліпідів від діаметра горловини сопла в кавітаційному реакторі І 

типу з використанням діафрагми, що перекриває площу потоку на 75%.  

 

Рис. 4.21 – Залежність середнього діаметру частинок дисперсної системи з 5% 

фосфоліпідів від діаметра горловини сопла в кавітаційному реакторі І типу з 

використанням діафрагми 
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Отримані експериментальні результати показали, що використання діафрагми 

дещо згладжує характер залежностей, порівняно до відповідних результатів, 

отриманих без діафрагм (рис. 4.18). Найменші значення середнього діаметру 

відповідають найменшим числам кавітації.  Для всіх дослідних зразків найменшій 

розмір частинок був отриманий при діаметрі горловини сопла 0,010 м (χ=1,15), 

діаметрі горловини сопла 0,012 м (χ=1,14) і діаметром горловини 0,016 м (χ=1,14), 

що свідчить про посилений кавітаційний вплив при цих умовах ведення процесу 

диспергування. Використання в кавітаційному реакторі сопла з діаметром 

горловини 0,008 м (χ=1,27) призводить до погіршення умов диспергування і 

збільшення середнього діаметру утворених частинок, що пояснюється послабленням 

кумулятивних впливів через збільшення чисел кавітації. Збільшення циклів обробки 

також призводить до поступового зменшення середнього розміру частинок за 

рахунок збільшення тривалості кавітаційного впливу на дисперсну систему 

Таким чином, аналіз отриманих результатів показав, що раціональними 

умовами для диспергування методом гідродинамічної кавітації систем з 

фосфоліпідами в кавітаційному реакторі І типу є використання сопла з діаметром 

горловини dc=0,010 м  і dc=0,012 м  при 7-9 циклах обробки. Така інтенсивність 

дозволяє отримати частинки з середнім діаметром до 500 нм. При умові 

використання діафрагми з перекриттям потоку на 75% кавітаційне число 

знижується, а умови диспергування покращуються.  

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. 4.22. 
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Рис. 4.22 - 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 2 мкм. Найбільша кількість частинок 

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

мають розмір більше 1 мкм. 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. Кількість частинок з розміром до 100 нм збільшилась вдвічі, а кількість 

частинок з розміром до 1000 нм відповідно зменшилась. 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. Результати досліджень визначення 

розподілу розміру частинок дисперсії з фосфоліпідами з концентрацією 2,5% після 

обробки впродовж 11 циклів в кавітаційному реакторі І типу з діаметром горловини 

сопла dc=0,008 м без діафрагми безпосередньо після диспергування і після її 

витримування впродовж 7 діб при температурі 4±0,2°С наведені на рис.4.23.  
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Рис. 4.23 – Розподіл дисперсності частинок за розмірами дослідних зразків: 1 - 

безпосередньо після обробки; 2 - після 7 діб зберігання в охолодженому стані 

 

Отримані результати свідчать, що дослідні зразки характеризуються високою 

стабільністю. Після 7 діб витримування дещо збільшився діапазон дисперсності, 

зменшилась кількість частинок з розміром до 100 нм, незначно збільшилась 

кількість частинок з розміром до 1000 нм. 

 

4.7 Особливості перебігу процесу диспергування в кавітаційному реакторі 

ІІ типу  

 

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 частинок, утворених при різних гідродинамічних умовах 

виникнення кавітаційних ефектів наведені на рис.4.24. 
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Рис. 4.24 - 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 0,012 м (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. 
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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. 4.25.  

 

Рис. 4.25 – 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. 4.25 результати показали, 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 
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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. 

 

Висновки до розділу 4  

 

1. Показано високу ефективність використання гідродинамічної кавітації при 

обробці рідких гетерогенних систем для отримання ліпідних наноструктур із 

заданими властивостями. Аналіз результатів досліджень впливу фосфоліпідів у 

складі дисперсної системи при диспергуванні методом гідродинамічної кавітації 

показав стабілізацію її електрохімічних показників.  

2. Встановлений вплив кавітаційної обробки на деякі структурно-механічні 

показники дисперсних систем з фосфоліпідами і особливості переходу системи в 

колоїдний стан під впливом гідродинамічної кавітації. Показано високу 

ефективність кавітаційного обладнання для утворення стійких емульсій в системах 

типу «масло у воді».  

3. Встановлені показники гідродинаміки потоку течії через кавітаційні 

реактори І і ІІ типу при різних діаметрах горловини сопла і використання 

додаткового опору у вигляді діафрагми різного перетину. Показаний значний вплив 

діафрагми на число кавітації.  Розрахунки показали, що використання в якості 

кавітаційного реактора сопла з діаметром 0,01 м і 0,012 м з діафрагмою, що 

перекриває перетин на 75% площі (0,021 м) дозволяє отримати досить низькі 

значення числа кавітації, відповідно 1,15 і 1,14, при цьому досить високі значення 

по витратах і швидкості потоку, тому їх використання є раціональним. 

4. Досліджено вплив параметрів теплофізичних режимів при проведенні 

процесу диспергування методом гідродинамічної кавітації. Встановлено, що 
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найкращі умови диспергування створюються при диспергуванні зразка з 

початковою температурою 40±1°С і концентрації фосфоліпідів 5% при обробці 

впродовж 5-7 циклів. Середній діаметр утворених частинок становить 400 нм. 

5. Досліджено вплив геометрії соплового пристрою та використання 

діафрагми на ефективність диспергування системи з фосфоліпідами. Отримані 

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: dc=0,006 

м (кавітаційне число χ=0,92), dc=0,010 м (кавітаційне число χ=1,17), dc=0,012 м 

(кавітаційне число 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 

4. Встановлення в конструкцію кавітаційного змішувача діафрагми має 

значний вплив на розвиток кавітаційних ефектів. Із збільшенням площі перекриття 

потоку середній діаметр утворених частинок зменшується. Збільшення площі 

перекриття до 75% дозволяє значно зменшити розмір утворених частинок. Вже 

після першого циклу диспергування середній діаметр утворених частинок цього 

зразка 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. 

5. Дослідження показали високу стабільність дисперсної системи з ліпідними 

везикулярними наноструктурами,  утвореної в результаті впливу ефектів 

гідродинамічної кавітації. Це підтверджує високу ефективність запропонованої 

обробки.  

Основні положення цього розділу викладені в публікаціях автора [141, 143, 

144, 148, 149, 174-180 ]. 
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РОЗДІЛ 5 

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА 

НАНОПРЕПАРАТІВ ДЛЯ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

 

Інтенсифікація виробничих процесів і підвищення ефективності використання 

технологічного обладнання є однією з головних завдань розвитку сучасної 

промисловості. Розвиток науки все більше базується на закономірностях, що 

притаманні об´єктам нанорівня. Розробка надійних методів виготовлення 

наноструктур для організації їх промислового виробництва - одне з найважливіших 

сучасних напрямків досліджень. Нанотехнологія передбачає цілеспрямовано 

створювати штучним шляхом наноструктури із заздалегідь заданими розмірами, 

об´ємом, структурою. Використання нанотехнологій дозволяє знайти нові підходи 

до вирішення багатьох наукових проблем в енергетиці, матеріалознавстві, 

біоінженерії, медицині, харчовій промисловості та інших галузях народного 

господарства. При створенні нових препаратів і матеріалів особливу увагу 

приділяють пошуку нових способів введення активних речовин, що підвищує 

ефективність їх впливу [9, 23, 102].  

Фосфоліпіди (група лецитинів) відносяться до поверхнево активних речовин, 

що можуть утворювати стійкі міцелярні системи з дуже низькою концентрацією 

міцелоутворення (10
-8

 – 10
-10

 моль/л). За рахунок амфіфільних властивостей у воді 

або органічних розчинниках фосфоліпіди самоорганізуються з утворенням 

замкнених везикулярних структур. Така орієнтація амфіфільної молекули є 

термодинамічно вигідною і відповідає найменшому значенню енергії Гіббса у 

порівнянні до інших можливих варіантів орієнтування молекули.  

Використання таких наноструктур забезпечує збільшення ефективності від 

застосування діючої речовини за рахунок: 

 транспортування діючої речовини безпосередньо в клітину організмів, 

що значно збільшує ефект від застосування; 
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 зниження концентрації діючої речовини і захистити діючу речовину від 

впливу несприятливих факторів середовища;  

 нетоксичності і біосумісності матеріалу, що використаовується для 

побудови везикул. 

 

5.1 Обґрунтування енергоефективності використання кавітаційних 

апаратів при виробництві препаратів з ліпідними наноструктурами  

 

Майже повна відсутність високопродуктивного обладнання для виробництва 

великих обсягів препаратів з ліпідними везикулами, не дозволяє створювати 

промислові технології і робить їх використання дуже обмеженим. Для одержання 

ліпідних везикул з необхідними характеристиками використовуються різні методи і 

обладнання для обробки систем з фосфоліпідами. Обладнання відрізняється своєю 

продуктивністю, тривалістю обробки і значним діапазоном властивостей утворених 

ліпідних везикул.  

Аналіз літератури і патентних джерел дозволяє стверджувати про доцільність 

використання  явища гідродинамічної кавітації для інтенсифікації багатьох хіміко-

технологічних процесів, в т.ч. для інтенсифікації процесу утворення ліпідних 

наноструктур і розробки промислових технологій виробництва наноформ препаратів 

для різних галузей промисловості і сільського господарства. Ефективність її 

використання для отримання ліпідних везикул із заданими властивостями 

підтверджується результатами наших теоретичних і експериментальних досліджень, 

наведених в попередніх розділах.  

Переведення фосфоліпідів з великоагрегатної форми у везикулярну пов´язані зі 

значиними питомими затратами енергії, тому при розробці нових промислових 

технологій важливим є висока продуктивність і енергоефективність 

запропонованого обладнання. В табл.5.1 представлені основні характеристики 

сучасного обладнання, яке використовується для виробництва ліпідних 

наноструктур.  
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Таблиця 5.1 Технічна характеристика обладнання для одержання ліпідних 

наноструктур 

Характеристика 
Ультразвуковий 

диспергатор 

Гомогенізатори 

клапанного типу 
РПА 

Кавітаційний 

апарат А1-

ОГМ-2,5 

А1- 

ОГ2М 

Продуктивність, 

кг/год. 
48-160 2500 5000 3000 9100 

Робочий тиск, 

МПа 
1 20 20 - 0,5-0,7 

Потужність, кВт 4-15 18,5 37 5,5 7,0 

Кількість 

ступенів 

гомогенізації 

1-3 2 2 3 5 

Питомі витрати 

електроенергії на 

гомогенізацію 

продукту, 

кВт·год/т 

83,3-93,8 7,4 7,4 1,83 0,8 

 

Найчастіше для виробництва ліпідних везикул використовуються ультразвукові 

диспергатори. Цьому виду обладнання характерні невисока продуктивність, 

застосовування декількох стадій і додаткових видів обробки. Крім того, занурення 

металевого кінцівника у водну фазу при обробці відбувається ерозія часток металу, 

що потім забруднюють препарат, а тривала обробка ультразвуком з низькою 

інтенсивністю або короткочасна з високою інтенсивністю призводить до хімічного 

руйнування фосфоліпідів з утворенням лізолецитина і окислення поліненасичених 

жирних кислот, що є небажаним [116]. 

Гомогенізатори високого тиску клапанного типу є високопродуктивним 

промисловим обладнанням, яке широко використовуються для отримання 

стабільних високоякісних мікро- і наноемульсій. Останнім часом вони 

пропонуються для одержання ліпідних везикул. Суттєвими недоліками цього виду 

обладнання є значні витрати питомої електроенергії на одиницю продукції, дуже 

високий тиск, що призводить до окислення поліненасичених жирних кислот 
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фосфоліпідів, висока металоємність, швидка зношуваність гомогенізуючих голівок 

[116]. 

Найбільш близьким аналогом за технічними характеристиками і властивостями 

утворених ліпідних наноструктур є роторно-пульсаційні апарати (РПА), в яких 

реалізується принцип дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ). РПА є 

високоефективним обладнанням і використовується для інтенсифікації 

гідромеханічних тепломасообмінних процесів в складних гетерогенних системах 

типу «масло у воді», «рідина-тверде тіло», «рідина-газ» і створення 

енергоефективних технологій для різних галузей промисловості. 

Як видно з табл.5.1 застосування кавітаційного апарату для одержання ліпідних 

наноструктур дозволяє зменшити питомі витрати енергії на обробку 1 м
3
 готової 

продукції в 2,5 рази і збільшити продуктивність в 3 рази у порівнянні до РПА. 

 

5.2 Розроблення промислової технології виробництва сучасних видів 

добрив у наноформі для сільського господарства методом гідродинамічної 

кавітації  

 

У рослинництві актуальним є відпрацювання різних способів інтенсифікації 

вирощування сіянців – від покращення посівних якостей насіння шляхом його 

обробки регуляторами росту рослин до застосування сучасних видів добрив. 

Майбутнє за малотоксичними, екологічно чистими речовинами, які були б 

ефективними в значно менших, ніж традиційні, дозах.  

Використання ліпідних наноструктур при виробництві добрив є  

перспективним для застосування в біосистемах через свою  нетоксичність і високу 

біосумісність з живою клітиною, що забезпечує збільшення ефективності від 

застосування діючої речовини. 

 Правильна систематична обробка грунту і її живлення забезпечують 

поліпшення родючості грунту і підвищення врожайності культур. При внесенні 

добрив необхідно враховувати особливості грунту ділянки: ступінь її родючості і 
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забезпеченість елементами живлення, механічний склад грунту, реакцію 

середовища, вік насаджень і так далі. 

Всі добрива діляться на органічні, мінеральні, бактерійні і мікродобрива. 

Мінеральні добрива необхідні грунту для поповнення запасу поживних речовин, 

таких як азот, фосфор, калій. Рослини на різних етапах життя споживають різні 

елементи в різних кількостях. Азот рослинам більше всього потрібний в період 

активного зростання – з моменту проростання насіння до формування перших 

квітів. Фосфор потрібний в період проростання. В період підготовки рослин до зими  

важливу роль грає калій [181]. 

Норма азоту для різних культур залежить від родючості і вологості грунту, 

попередника, способу внесення добрива, величини запланованого урожаю. Чим 

нижче родючість грунту і вище запланований урожай, тим більше азотних добрив 

потрібно вносити. Найпоширенішими азотними добривами є аміачна селітра і 

сечовина. У аміачній селітрі (NH4NO3) міститься приблизно 34,5% азоту. Окрім 

цього елементу, до його складу входять допоміжні речовин: фосфоритне борошно, 

крейда, мелений вапняк, фосфорний гіпс. Передпосівна норма внесення аміачної 

селітри – 10-20 г/м2, а при позакореневій підгодівлі вона використовується як рідке 

мінеральне добриво і розчиняється з розрахунку 50 г на 100 л води. Отриманий 

розчин слід внести на площу близько 100 м
2
[181, 182]. 

Карбамід (сечовина) азоту (NH2CONH2)  це висококонцентроване азотвмісне 

(45%) мінеральне добриво. У грунті вона швидко трансформується у вуглекислий 

амоній. Якщо розкидати його по поверхні землі, то велика частина азоту 

випарується у вигляді газоподібного аміаку. Тому його необхідно заглиблювати в 

грунт на глибину проростання коріння. Застосовують це добриво для запобігання і 

лікування азотного голодування у рослин. Сечовину можна застосовувати для 

більшості сільськогосподарських культур як у відкритому, так і в закритому грунті. 

Дуже часто її застосовують як рідке мінеральне добриво, оскільки азот в цій 

хімічній сполуці при розчиненні у воді краще закріплюється в грунті. 
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Норми внесення сечовини: 

для овочів – 5-12 г/м2 при прямому внесенні; 50-60 г на відро води об'ємом 10 

л. При внекорневой підгодівлі 3 л на 100 м2;  

для дерев і кущів – 10-20 г/ м2 при прямому внесенні; 20-30 г на 10 л води – 2-

х кратна підгодівля, проводиться через 5 днів після цвітіння, і другий раз – через 4 

тижні [182-183]. 

Для  визначення ефективності застосування нано-форм перератів у сільському 

господарстві були напрацьовані дослідні зразки добрив, рекомендованих до 

застосування у рослинництві – комплекс аміачної селітри та нітроамофоски з 

ліпідними наноструктурами [додаток В]. Для утворення нано-форми добрив 

використовувався розроблений в Інституті технічної теплофізики НАН України 

експериментальний стенд для активації ефектів гідродинамічної кавітації. При 

диспергуванні використовувався кавітаційний реактор ІІ типу dc=0,012 м і діафрагма 

з перекриттям перерізу отвору на 75%. Їх використання дозволяє отримати найбільш 

низькі значення кавітаційних чисел і одержати високий кумулятивний ефект при 

диспергуванні. Температура матеріалу t=40±2°С, концентрація фосфоліпідів 

С=2,5%. Визначення дисперсності проводилось методом фотонної кореляційної 

спектроскопії на лазерному фотон-кореляційному спектрометрі “ZetaSizer–3” 

Malvern Instrument, Великобританія.  

Результати досліджень дисперсності утворених частинок добрив з ліпідними 

наноструктурами за умовним середнім діаметром в залежності від тривалості 

обробки в кавітаційному змішувачі представлені на рис. 5.1.  
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Рис. 5.1 - Залежність умовного середнього діаметру частинок від тривалості 

обробки  

 

Аналіз отриманих результатів (рис.5.1) 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. 

Подальша рециркуляція гетерогенної суміші з пасивної зони в активну призводить 

до несуттєвих змін у розмірі утворених частинок. Додавання до дисперсної системи 

мінеральних добрив збільшує, порівняно до контролю, умовний середній діаметр до 

540 нм для наноформи нітроамофоски і 670 нм для наноформи карбаміду, що 

пов’язано з великим розміром частинок самих добрив. Посилення кавітаційного 

впливу на дослідну систему за рахунок збільшення циклів рециркуляції призводить 

до поступового зменшення умовного середнього діаметру частинок. 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 зразків сучасних видів добрив у наноформі для сільського 

господарства, отриманих в результаті диспергування методом гідродинамічної 

кавітації в реакторі ІІ типу після 9 циклів обробки наведені на рис.5.2.  
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Рис. 5.2 - 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 2000 нм 

(контроль, рис.5.2). 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 малих і великих везикул, які вважаються 

найбільш стійкими при зберіганні, характеризуються великим внутрішнім об’ємом і 

високим ступенем проникності через мембрану до середини клітин.  

Таким чином, проведені дослідження дозволили обрати раціональні умови 

проведення диспергування методом гідродинамічної кавітації при виробництві 

нано-форм добрив. Доцільним є використання кавітаційного змішувача, який 

складається з кавітаційного реактору ІІ типу dc=0,012 м і діафрагми з перекриттям 

перерізу отвору на 75%. Диспергування проводиться при температурі матеріалу 

t=40±2°С, концентрація фосфоліпідів С=2,5% впродовж 9 циклів.  

Дослідна партія зразків добрив у формі ліпідних наноструктур, виготовлена 30 

березня – 1 квітня 2016 р. за обраними умовами диспергування була передана ПП 

«Балабанюк А.М.» для Компанії «Zelenkray» [додаток В].  
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Були виготовлені: 

Карбамід у наноформі – 10 л;  

Аміачна селітра – 10 л. 

Представниками компанії був зроблений висновок про те, що застосування 

добрив, рекомендованих до використання в рослинництві, у везикулярній формі є 

ефективним і перспективним напрямком робіт. 

Проведений комплекс досліджень дозволив розробити технологічну схему 

виробництва сучасних видів добрив у наноформі для сільського господарства 

(рис.5.3). 

 

 

Рис. 5.3 - 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   

Основними етапами технологічного процесу приготування виробництва 

добрив у наноформі для сільського господарства є:  

1. Попередня підготовка компонентів добрив, очищення від домішок, 

зважування або дозування; 

2. Попереднє змішування і одержання суспензії. 

3. Кавітаційна обробка суспензії для одержання ліпідних наноструктур.  

Умови проведення процесу: кавітаційний реактор ІІ типу dc=0,012 м з кутом 

розкриття дифузору 12°, діафрагма з перекриттям перерізу отвору на 75%, витрати 
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розчину 9,1 м³/год, тиск перед соплом 547 кПа, температура матеріалу на вході 

t=40±2°С, концентрація фосфоліпідів С=2,5%, обробка впродовж 9 циклів.  

4. Контроль продукції. 

5. Фасування і пакування. 

В результаті проведення робіт було встановлено, що використання пристроїв 

на основі ефектів гідродинамічної кавітації при виробництв добрив у наноформі для 

сільського господарства дозволяє зменшити питомі витрати енергії на обробку 1 м3 

готової продукції у 2-2,5 разів у порівнянні з РПА (3 кВт ) і збільшити 

продуктивність в 3 рази в порівнянні до РПА. 

 

5.3 Застосування гідродинамічної кавітації при виробництві косметичних 

нанопрепаратів  

 

Сучасне виробництво косметичних кремів складається з трьох складових – 

підготовчий, варильний і фасувальний. У підготовчому відділі йде готування 

окремих видів сировини і розчинів до подальших процесів, і зберігається певна 

кількість підготовленої вже сировини і готується вода. Далі у варильному відділі 

косметичні препарати готуються і остигають. Далі вона поступає на пакувальний 

відділ, де зберігається тара і розфасовується, упаковується і відправляється на склад 

цеху для готової продукції. Там вона проходить перевірку на відповідність вимогам 

якості і далі вже відправляється на фабричний склад для готової продукції. 

У косметичній промисловості при виготовленні емульсій застосовують 

механічний метод, тобто емульгування проводять за допомогою різних типів  

мішалок, високооборотних гомогенізаторів або диспергування за рахунок 

використання ультразвуку. Застосування ультразвуку вважається  найбільш 

прогресивним методом, оскільки емульсія виходить дуже стабільною і довгий час не 

розшаровується, але має свої суттєві недоліки через невисоку продуктивність і 

енергоефективність ультразвукових диспергаторів.  
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З метою перевірки ефективності використання кавітаційного обладнання і 

визначених технологічних режимів для  розробки нових технологій і продуктів для 

косметичної промисловості були проведені роботи по напрацюванню дослідних 

партій  β-каротинового бальзаму для догляду за шкірою [додаток В].  

Для утворення мікроемульсій використовувався розроблений в Інституті 

технічної теплофізики НАН України гідродинамічний кавітаційний змішувач 

проточного типу. Процес гідродинамічної кавітаційної обробки проводили при 

трьох циклах рециркуляції. Визначення дисперсності проводилось методом 

фотонної кореляційної спектроскопії на лазерному фотон-кореляційному 

спектрометрі “ZetaSizer–3” Malvern Instrument, Великобританія. Результати наведені 

на рис.5.4.  

 

Рис.5.4 Розподіл дисперсності частинок β-каротинового бальзаму  

1 - безпосередньо після обробки; 2 - після 14 діб зберігання в охолодженому стані 

 

Дослідження показали, що в результаті запропонованих технологічних 

режимів кавітаційної обробки утворилась мікроемульсія з діапазоном дисперсності 

частинок від 17 нм до 550 нм. Дисперсія носить одномодальний характер з піком на 

72 нм. Кількість частинок з розміром до 100 нм, які вважаються найбільш стійкими, 

становить 86%.  
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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 – від 16 нм до 

825 нм. Кількість частинок до 100 нм становить 83%. Кількість частинок з розміром 

більше 100 нм збільшилась незначно, що може свідчити про стабільність системи. 

Таким чином, за результатами проведених робіт були зроблені висновки, що 

косметичний β-каротиновий бальзам, виготовлений на експериментальному 

обладнанні Інституту технічної теплофізики НАН України із застосуванням ефектів 

гідродинамічної кавітації характеризується високодисперсною структурою з 

переважною більшістю частинок з розміром до 100 нм – 86% і стабільністю 

утвореної дисперсії при зберіганні впродовж 14 діб при t 4±2°С. 

Використання гідродинамічного кавітаційного змішувача проточного типу в 

косметичному виробництві дозволяє отримати якісні, стійкі у зберіганні препарати 

нанодіапазону.  

 

Висновки до розділу 5: 

1. Використання ліпідних везикулярних наноструктур при виробництві добрив 

для застосування в біосистемах є перспективним через свою  нетоксичність і високу 

біосумісність з живою клітиною, що забезпечує збільшення ефективності від 

застосування діючої речовини. 

2. Проведений комплекс досліджень дозволив встановити раціональні 

теплотехнологічні умови проведення кавітаційної обробки дисперсної системи з 

фосфоліпідами  для одержання сучасних видів добрив для сільського господарства з 

ліпідними наноструктурами із визначеними властивостями. Умови проведення 

процесу: кавітаційний реактор ІІ типу dc=0,012 м з кутом розкриття дифузору 12°, 

діафрагма з перекриттям перерізу отвору на 75%, витрати розчину 9,1 м³/год, тиск 
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перед соплом 547 кПа, температура матеріалу на вході t=40±2°С, концентрація 

фосфоліпідів С=2,5%, обробка впродовж 9 циклів.  

3. Розроблена технологічна схема і технологія виробництва сучасних видів 

добрив для сільського господарства з ліпідними наноструктурами.  

4. При проведенні робіт особлива увага була приділена інтенсифікації 

тепломасообмінних процесів при диспергуванні. Доведено, що використання 

пристроїв на основі ефектів гідродинамічної кавітації при виробництв добрив у 

наноформі для сільського господарства дозволяє зменшити питомі витрати енергії 

на обробку 1 м
3
 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 ) в порівнянні до 

РПА. 

5. В результаті перевірки ефективності використання гідродинамічного 

кавітаційного змішувача проточного типу в косметичному виробництві було 

доведено, що запропонована обробка дозволяє отримати якісні, стійкі у зберіганні 

препарати нанодіапазону. Косметичний β-каротиновий бальзам, виготовлений на 

експериментальному обладнанні Інституту технічної теплофізики НАН України з 

використанням ефектів гідродинамічної кавітації має стійку високодисперсну 

структуру з переважною більшістю частинок з розміром до 100 нм – 86% і 

стабільністю утвореної дисперсії при зберіганні впродовж 14 діб при t 4±2°С. 

Основні положення цього розділу викладені в публікаціях автора [140, 180]. 
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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  
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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.  

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. 
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9. Макаренко А.А., Долінский А.А., Авдєєва Л.Ю., Жукотский Е.К. 

Особливості використання кавітаторів різних профілів для обробки рідких 
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багатокомпонентних систем. Промышленная теплотехника -2017, т. 39, №7– С.97-

98.   

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації: 

1. Кавітаційний пристрій для одержання мікроемульсій: пат. 112428 

Україна: МПК В01F 3/00, В01F 5/00, C12M 1/00 № u201608052; заявл.20.07.2016; 

опубл. 12.12.2016, Бюл №23. 

Патентний пошук, участь у розробці конструкції пристрою, підготовка 

матеріалів до патентування   

2. Спосіб одержання наноформи фосфоліпідного препарату: пат. 115199 

Україна: МПК: A23J 7/00, A61K 9/127, A61K 9/133 № a201608053; заявл.20.07.2016; 

опубл. 25.09.2017, Бюл №18. 

Патентний пошук, участь у розробці конструкції пристрою та проведення 

досліджень, підготовка матеріалів до патентування   

Відомості про апробацію результатів дисертації 

Основні положення дисертації доповідались на конференціях різного рівня: 

1. Девятая Международная теплофизической школа «Теплофизические 

исследования и измерения при контроле качестве веществ, материалов и изделий» 

(Таджикістан, м. Душанбе, 6-11 жовтня 2014р., форма участі – заочна, публікація 

статті); 

2.  Международная научно-техническая конференция «Проблемы ресурсо 

и энергосберегающих технологий в промишлености и АПК» (РФ, м. Іваново, 23-25 

вересня 2014р., форма участі – заочна, публікація статті); 

3.  ХV Международная научная конференция «Совершенствование 

процессов и оборудования пищевых и химических производств» (м. Одеса 8-12 

вересня 2014р., форма участі – заочна, публікація тез і статті); 

4.  VIII міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Ресурсозберігаючі технології та обладнання» (м. Київ, 19-20 

квітня 2015р., форма участі – заочна, публікація тез); 
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5.  ІХ  Всеукраїнська  науково-практична конференція присвяченій 170 

річниці  від  дня народження Іллі Мечникова «Біотехнологія  XXI  століття» (м. 

Київ, 24 квітня 2015р., форма участі – заочна, публікація тез); 

6.  V Міжнародна науково-практична конференця «Інноваційні 

енерготехнології» (м. Одеса 7-11 вересня 2015р., форма участі – заочна, публікація статті); 

7.  IХ Международная конференция «Проблемы промышленной 

теплотехники» (м. Київ, 20-23 жовтня 2015р., форма участі – усна доповідь, 

публікація тез і статті); 

8.  VІ міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і 

студентів «Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та 

переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства» (м. Київ, 28-29 квітня 

2016р., форма участі – заочна, публікація тез);  

9. ІХ міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Ресурсозберігаючі технології та обладнання» (м. Київ, 18-19 

квітня 2016р., форма участі – заочна, публікація тез); 

10.  Международная научно-техническая конференция, 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, 8-9 вересня 2016р., форма участі – заочна, публікація статті); 

11.  XVI Міжнародна конференція «Удосконалення процесів і обладнання 

харчових та хімічних виробництв» (м. Одеса 2016р., форма участі – заочна, 

публікація статті); 

12.  ХХVII міжнародна наукова конференція «Дисперсні системи» (м. 

Одеса, 19-23 вересня 2016р., форма участі – усна доповідь, публікація тез); 

13. Х Международная конференция «Проблемы промышленной 

теплотехники» (м. Київ, 23-26 травня 2017р., форма участі – усна доповідь, 

публікація тез і статті ); 

14. VІ Міжнародна науково-практична конференця «Інноваційні 

енерготехнології» (м. Одеса 4-18 вересня 2017р., форма участі – заочна, публікація 

статті).  
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Додаток Б 

Патенти 
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Додаток В 

Акти напрацювання і передачі дослідних партій та протоколи апробації 

результатів дослідження 

 

 




































