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 Явища кавітації використовуються у різних галузях промисловості для 

інтенсифікації масообмінних і гідромеханічних процесів при обробленні рідких 

гетерогенних систем і створенні сучасних енергозберігаючих технологій. 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, що є 

актуальним. 
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Рис.1 - Варіанти виконання ПКЗ 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. На 

сьогодні описано значну кількість модифікацій 

проточних статичних або динамічних 

кавітаційних змішувачів (ПКЗ).  

В найпростішому вигляді сопло 

представляє собою послідовно з’єднані між 

собою конфузор 1, проточну камеру і дифузор 

2. Профілі виконання конфузора і дифузора 

можуть бути різними. Для отримання 

найменшого тиску на виході з сопла велике 

значення надається профілю і куту розкриття 

дифузору 
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Рис.2 – Варіанти виконання ПКЗ з 

встановленими кавітаторами 

1 - конфузор; 2- проточна камера;  

3- дифузор; 4- кавітатор 

В проточній камері 2, яка має 

прямокутну форму перерізу, 

перпендикулярно до її осі встановлено 

кавітатор 4, який створює місцеве звуження 

каналу проточної камери. В більш 

складному виконанні можливе 

використання декілька кавітаторів, які 

встановлені в один або більше рядів.  

В конфузорі, за рахунок стиснення, 

швидкість потоку значно зростає 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 оброблювальне середовище. 



6 

Рис. 3 - Варіанти виконання перегородки з 

каналами: a - канали циліндричної форми;  

б - канали еліптичної форми; в - канали 

прямокутної форми; г - канали трикутної 

форми 

Ефективними елементами статичних 

змішувачів є перегородки з отвором 

(отворами). 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, розмір і 

кути розкриття. При проходженні рідини 

через отвори в диску в потоці рідини 

виникають вихроутворення, відривні течії і 

кавітація. Дані ефекти впливають на 

частинки дисперсної фази гетерогенних 

систем і сприяють їх інтенсивному 

подрібненню і гомогенізації. 
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Рис. 4 - Варіанти виконання ПКЗ з гвинтовими елементами  

Поширеними елементами для створення додаткової нестаціонарності в потоці 

рідини в конструкціях статичних змішувачів є гвинтові напрямні різних форм, які 

забезпечують додаткове до осьового руху тангенціальне введення потоку рідини в 

робочу камеру. Їх використання призводить до підвищення зсувних зусиль в потоці і 

додаткової турбулізації. Гвинтові елементи сприяють утворенню вихорів всього 

потоку рідини, що протікає через змішувач і підсилюють кавітаційні і вихрові ефекти  
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Рис. 5 - Варіанти виконання ПКЗ з різними 

конструктивними особливостями 

Іcнує велика група кавітаційних 

змішувачів, в яких кавітатор встановлений на 

осі (штоку) всередині проточної камери 

Кавітатор може мати форму зрізаного конуса, 

зорієнтованого своєю вершиною назустріч 

потоку, циліндра або їх сполучення, 

крильчатки, а також шару. 

В ряді інших конструкцій 

використовуються погано обтічні форми, 

виконані у вигляді трапецій, клинків, конусів, 

суперкавітуючих крильчаток, пластин, дисків.  
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Рис. 6 - ПКЗ з вакуумним регулюванням кавітації. 1 – корпус, 2 – порожнисті кавітатори,  

3 – перфорація, 4 – вентиль, 5 – трубопровід, 6 – вакуум насос 

Існує цілий ряд проточних змішувачів, в яких інтенсивність розвитку 

кавітаційних ефектів регулюється за допомогою використання вакуумних насосів. У 

деяких апаратах це питання вирішується за допомогою використання пустотілих 

перфорованих кавітаторів, з'єднаних з вакуум-насосом через регулювальні вентилі 

 Зміна числа сполучених отворів в циліндрі і кавітаторі за допомогою повороту циліндра 

дає можливість регулювати ширину і довжину кавітаційної зони змішувача.  
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Всі способи гідродинамічної кавітації дозволяють проводити обробку 

великих обсягів рідинних багатокомпонентних середовищ в потоці і 

використовуються для інтенсифікації енерговитратних промислових процесів.  

Кавітаційні апарати представляють собою обладнання нового покоління, 

що  призначені для структурних перетворень рідини на мікро- і нанорівні з 

метою зміни її фізико-хімічних властивостей, а також інтенсифікації 

масообмінних і гідромеханічних процесів. Ці апарати розрізняються за такими 

характерними ознаками, як тип конструкції всього апарату і його робочих 

органів, а також способом подачі або видалення газової фази. Їх 

використання є ефективним 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, отримання нано- та мікросуспензій та 

багатьох інших. 


