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АНОТАЦІЯ 

Дипломна робота складається з пояснювальної записки обсягом 60 сто-

рінок, містить 10 ілюстрацій, 5 таблиць, 20 посилань та 1 додаток. 

Метою дипломної роботи є визначення впливу ультразвуку на освітлен-

ня кормової патоки. 

У роботі проводиться дослідження впливу ультразвуку на колір патоки, 

її якісні та кількісні зміни. Для цього було розробленою методику її озвучу-

вання при використанні бентоніту.  

За отриманими результатами зроблені висновки щодо дозування бенто-

ніту та оптимального часу озвучування меляси для її видимого освітлення. 

Реалізувати обробку патоки та підвищити продуктивність процесу мож-

ливо за умови реалізації проточної схеми обробки у тонкому шарі. Збільшити 

об’єми одночасно оброблюваної рідини можливо за рахунок використання 

узгодженої роботи декількох ультразвукових коливальних систем. 

Ключові слова: ультразвук, освітлення, патока, меляса, кавітація. 
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ABSTRACT 

The thesis consists of an explanatory note of 60 pages, containing 10 

illustrations, 5 tables, 20 references and 1 supplement. 

The purpose of the thesis is to determine the influence of ultrasound on the 

illumination of fodder molasses. 

In this work the study of the influence of ultrasound on the color of the 

molasses, its qualitative and quantitative changes is carried out. For this purpose, a 

technique was developed for its sounding with the use of bentonite. 

Based on the results obtained, conclusions were made on the dosage of 

bentonite and the optimal sounding time of molasses for its visible light. 

Implementation of the treatment of molasses and increase the process 

productivity may be possible provided that the flow-through treatment scheme is 

implemented in a thin layer. Increasing volumes of simultaneously treated liquid is 

possible due to the use of coordinated work of several ultrasonic vibrational 

systems. 

Key words: ultrasound, lighting, molasses, molybdenum, cavitation. 
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ВСТУП 

Кормова патока (меляса) — побічний продукт буряко-цукрового вироб-

ництва. Вона густа брунатна (темно-коричнева) рідина, що залишається після 

переробки цукрових буряків та цукрової тростини як відходи виробництва 

цукру[1]. У мелясі містяться нецукри соку цукрових буряків або цукрової 

тростини, що не видаляються при його хімічному очищенні, і сахароза, яку 

виділяти класичним методом кристалізації вже економічно невигідно. При 

виготовленні цукру з буряка вихід меляси в розрахунку на безводну речовину 

коливається від 3,5% до 5% від її маси. З мелясою відходить від 10% до 15% 

всього цукру, що міститься в буряку, що переробляється. 

Меляса є густою в'язкою рідиною брунатного кольору зі специфічним 

запахом карамелі і меланоїдинів; бурякова меляса має ще й запах триметила-

міну та інших летких амінів, що утворюються при розкладанні бетаїну. 

Для спиртового виробництва меляса - найкраща сировина. Цінність її 

полягає в тому, що поряд з високим вмістом цукру в ній знаходяться всі ре-

човини, необхідні для нормальної життєдіяльності дріжджів. При переробці 

меляси спрощується технологічна схема, оскільки виключаються операції 

разварювання сировини і оцукрювання крохмалю ферментами солоду або 

культур цвілевих грибів. У меласному суслі відсутні декстрини і неоцукро-

ваний крохмаль, тому воно швидше зброджується, при цьому зменшуються 

втрати зброджуваних вуглеводів і збільшується вихід спирту в перерахунку 

на умовний крохмаль, знижується собівартість спирту і зростає продуктив-

ність праці. З меласної барди можна отримувати великий асортимент цінних 

для народного господарства продуктів. 

Але щоб отримати спирт потрібен час, щоб меляса збродилася і потім з 

неї можна було отримати спирт, ось для того щоб спростити і пришвидшити 

процес отримання «цінної рідини» для подальшого її використання в харчо-

вій промисловості і застосовується ультразвук. 
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1 АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ПАТОКИ ТА ВЛИВ УЛЬТРАЗВУКУ НА 

НЕЇ 

1.1 Аналіз характеристик патоки 

Хімічний склад меляси залежить головним чином від сорту та якості цу-

крових буряків, грунтово-кліматичних умов її зростання. На фізико-хімічні та 

технологічні показники меляси впливають методи виробництва на цукрових 

заводах, а також тривалість сезону цукроваріння (табл. 1.1). 

Меляса містить (75–85%) сухих речовин, з яких близько (54–63%) (по 

вазі сухих речовин) сахарози, 14,8% азотистих речовин, 16,7% безазотистих 

(крім цукру) органічних речовин і 8,5% мінеральних речовин (зола). 

При вмісті близько 20% води меляса в середньому містить 50% цукру і 

30% несахаристих речовин, які в свою чергу можна розділити на неорганічні, 

головним чином солі калію 10%, і органічні 20%. 

Крім сахарози, нормальна меляса містить в невеликій кількості (до 

0,25%) інвертний цукор, а також трисахариди (до 2%) [1]. 

До складу вуглеводів меляси входять – трисахариди – рафінози 

(0,01–2%) і кестоза (в незначній кількості). Рафіноза складається з однієї мо-

лекули сахарози і однієї молекули галактози. При дії інвертази дріжджів або 

при слабкому кислотному гідролізі рафіноза частково розкладається з утво-

ренням мелібіози і фруктози. Остання зброджується спиртовими дріжджами. 

Кестоза складається з двох молекул фруктози і однієї молекули глюкози, на 

спирт вона не зброджується. 

Кольоровість меляси в ум.од. Штаммера від 327 до 1300. 

Нецукри меляси (всі з'єднання, крім сахарози) діляться на неорганічні 

(10%) і органічні (20%). Органічні нецукри підрозділяються на безазотисті і 

азотовмісні.  
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Таблиця 1.1 — Хімічний склад кормової патоки 

Показник 

   

Меласа, що була завезена на спиртзавод 

в першому півріччі в другому півріччі 

Мінімум Максимум Середнє 

значення 
Мінімум Максимум Середнє 

значення 

Сухі речовини (по рефрак-

тометру), % 
67,1 84,7 78,0 78,9 84,0 80,2 

рН 6,3 8,2 — 6,5 9,5 — 

Лужність, град 0,2 10,0 2,4 0,5 5,0 2,3 

Кислотність, град 0,3 3,6 1,6 0,5 2,5 — 

Колоїди (водорозчинні), % 2,8 6,2 4,3 2,4 4,8 3,2 

Азот, %:       

загальний 0,76 1,73 1,22 1,56 2,06 1,73 

Фосфор (Р2О5), % 0,023 0,031 0,027 0,039 0,055 0,044 

Сірчаний ангідрид (S02), % 0,009 0,157 0,059 0,012 0,100 0,025 

Солі кальція (СаО), %       

загальний вміст 0,53 2,26 1,11 0,17 1,92 0,53 

          в осаді 0,00 0,33  0,00 0,06 — 

Цукор, %:       

     по прямій поляризації 39,3 56.6 48,2 47,8 54,5 49,9 

     інвернтний 0,15 2,61 1,15 0,12 1,62 0,42 

     рафіноза 0,43 1,84 1,00 0,56 1,38 0,89 

Пентозани, % 0,26 0,50 0,33 0,25 0,40 0,30 

Кількість меласи, в якій 

виявлена рафіноза, % 
— — 30 — — 13,5 

Доброякісність, % 56,2 71,8 62,5 68,8 69,9 64,0 

Зола (сульфатна), % 8,2 12,4 10,0 10,4 12,9 10,2 

 Кислоти, %       

    уксусна 0,72 1,27 0,99 0,66 1,11 0,79 

    мурашина 0,11 1,23 0,37 0,05 0,45 0,21 

   пропіонова 0,02 0,11 0,05 — — — 

Інфікування (за 24 год), °Д 0,20 1,02 0,58 0,10 0,52 0,30 

Незброджений цукор браги, 

% до виведеного 
2,20 5,10 3,67 1,15 2,90 2,20 

Вихід спирту, дал/т умов-

ного 
61,97 66,10 64,20 65,64 67,70 66,65 
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Загальний азот нормальної меляси складається з наступних видів, 

табл.1.2. 

Таблиця 1.2  

Види загального азоту % 

Білковий 3,0 

Пептони 1,9 

Амінокислотний 8,2 

Нітратний 2,0 

Бетаїн 73,9 

 

Безазотисті нецукри — це вуглеводи (інвертний цукор, рафіноза і кесто-

за) і органічні кислоти, серед яких оцтова, мурашина, масляна, молочна, ща-

влева, пропіонова, валеріанова. 

Колір патоки 

Колір патоки залежить від складу буряка і методів переробки її в цукор 

[2]. Мабуть, фарбування соку відбувається внаслідок утворення забарвлених 

глюцинової, цукрової та меласної кислот при дефекації — впливі лугу на ін-

вертний цукор. Залежно від режиму дефекації кольоровість соку виходить 

різною. Іншою причиною кольоровості патоки є реакція, що протікає між 

моноцукрами (інвертний цукор) і амінокислотами з утворенням меланоїди-

нів, що мають велику зафарбовуючу здатність. Кольоровість патоки по шкалі 

Штаммера коливається від 327 до 1300 ум.од. (на 100%-ву сахарозу). 

Кольоровість меляси по фотоколориметру (ФЕК) по відношенню до сві-

тлопропускання води становить (20–60%) при розведенні меляси 1: 10. Але з 

підвищенням вмісту інвертного цукру кольоровість меляси збільшується. 

Так, при зберіганні меляси в першому півріччі кольоровість коливається в 

межах (12–44%) в середньому 31%, у другому — (30–64%) в середньому 48% 

до світлопропускання води. В'язкість нормальної меляси коливається в ме-

Са
вч
ен
ко

 І.О
. Р
К-5

1, 
20

19



7 

 

жах 3600–5600 сантипуаз. Але з підвищенням щільності (% СВ) в'язкість ме-

ляси збільшується. 

В процесі виробництва цукру з буряка відбувається карамелізація цукру, 

яка описується рівнянням: 

С12Н22О11 – 2 Н20  =  С12Н18О9. 

сахароза          вода       карамелан 

В даний час відомо, що при 160°С  сахароза плавиться; при подальшому 

нагріванні вона починає розкладатися, виділяючи воду. Одночасно з дегідра-

тацією молекул сахарози залишки їх конденсуються і утворюють  карамелі. 

Розкладання сахарози йде в кілька стадій. Спочатку вона розпадається на 

глюкозу і ангідрид фруктози - левулезан: 

С12Н22О11 = С6Н12О6 – С6Н10О5. 

сахароза     глюкоза       левулезан 

При подальшому нагріванні від глюкози відщеплюється молекула води і 

утворюється ангідрид глюкози - глюкозан: 

С6Н12О6 – 2Н20 = С6Н10О5. 

глюкоза    вода     глюкозан 

При (185–190)°С обидва ангідриди вступають в реакцію і утворюють 

ізосахарозан: 

С6Н10О5 + С6Н10О5 = С12Н20О10. 

левулезан   глюкозан     ізосахарозан 

Якщо продовжити нагрівання, то ізосахарозан конденсується з одночас-

ним відщепленням двох молекул води; при цьому утворюється карамелан. 

Надалі карамелан приєднує молекулу ізосахарозана, одночасно відщеплю-

ються три молекули води і утворюється карамелей: 
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С24Н36О18 + С12Н20О10 – 3 Н20 = С36Н50О25. 

карамелан   ізосахарозан   вода   карамелей 

Залежно від режиму нагрівання цукру, втрачається різна кількість води і 

виходить той чи інший вид карамелі [2]. 

1.2 Взаємодія ультразвукових коливань з рідиною 

Під акустичною кавітацією розуміють утворення і активацію газових або 

парових порожнин (бульбашок) в середовищі, що піддається ультразвуково-

му впливу [3]. За загальноприйнятою термінологією, існують два типи акти-

вності пухирців: стабільна кавітація і колапсуюча або нестаціонарна кавіта-

ція, хоча межа між ними чітко не окреслена.  

Природа стабільної або інерційної кавітації, пов'язана з утворенням в рі-

дині парогазових порожнин внаслідок розтягування рідини під час негатив-

ного напівперіоду коливань в акустичній хвилі. Після настання півперіоду 

стискання ці порожнини різко закриваються, при цьому виникає локальний 

нагрів і гідродинамічні збурення у вигляді мікроударних хвиль, кумулятив-

них цівок і мікропотоків рідини. Неінерційна або колапсуюча кавітація хара-

ктеризується коливаннями довгоіснуючих, стабільних газових бульбашок [4]. 

Якщо поріг інерційної кавітації перевищено, то одночасно можуть існувати 

обидва види кавітації, тим більше якщо врахувати, що акустичне поле, як 

правило, неоднорідне. 

Стабільні порожнини пульсують під впливом тиску ультразвукового по-

ля (рис. 1.3). На рисунку 1.3 а – стабільна кавітація: порожнини існують про-

тягом значної кількості періодів звукового поля, осциляції відбуваються на-

вколо рівноважного радіусу; б – колапсуюча (нестаціонарна) кавітація: по-

рожнини осцилюють нестійко, ростуть швидко, схлопуються енергійно.  
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Рисунок 1.3 — Залежність радіусу кавітаційних бульбашок від часу в 

ультразвуковому полі: а – стабільна кавітація; б – колапсуюча кавітація; 

Р- звуковий тиск, R-радіус бульбашки,t- час. 

Радіус бульбашки коливається близько рівноважного значення, порож-

нина існує протягом значного числа періодів звукового поля. З активністю 

такої стабільної кавітації може бути пов'язане виникнення акустичних мікро-

потоків і високих зсувних напружень.  

Колапсуючі або нестаціонарні порожнини осцилюють нестійко біля сво-

їх рівноважних розмірів, виростають в кілька разів і енергійно лопаються. 

Спадання таких бульбашок може бути обумовлено високою температурою і 

тиском, а також перетворенням енергії ультразвуку в випромінювання світла 

або хімічні реакції. На порошинках і домішкових частинках, що містяться в 

рідинах, можуть з’явитися мікротріщини. 
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 Надмірний тиск у середині частинок розраховується за формулою (1.1) 

(Па):  

 ,p
R


  (1.1) 

де R — радіус частинок, м; σ — коефіцієнт поверхневого натягу, Н/м. 

Відомо, що інтенсивність звуку, необхідна для отримання кавітації, по-

мітно підвищується при збільшенні чистоти рідини. Малі бульбашки можуть 

рости внаслідок процесу, який називається випрямленою, або спрямованою, 

дифузією. Поясненням цього явища є те, що за період акустичного поля газ 

по черзі дифундує в бульбашці під час фази розрідження і з бульбашки під 

час фази стиснення. 

 Так як поверхня бульбашки в фазі розрідження максимальна, сумарний 

потік газу спрямований всередину бульбашки, тому пухирець росте. Щоб бу-

льбашка росла за рахунок випрямленої дифузії, амплітуда акустичного тиску 

повинна перевищити граничне значення. Поріг випрямленої дифузії і визна-

чає поріг кавітації [4]. Порогом кавітації називається інтенсивність ультраз-

вуку, нижче якої не спостерігаються кавітаційні явища. Поріг кавітації зале-

жить від параметрів, що характеризують як ультразвук, так і саму рідину. 

Акустична кавітація має кілька порогів (рис.1.4). Неппірас [5] визначає 

два пороги, а саме поріг стабільної кавітації і поріг нестаціонарної кавітації. 

В [5] повідомляється, що вище порога нестаціонарної кавітації існує ще один 

поріг, при перевищенні якого кавітація знову набуває стаціонарний характер. 

Пороги зазвичай задаються параметрами: РА – амплітудою акустичного 

тиску, Р0 – зовнішнім тиском, R0 – початковим радіусом бульбашки та ω – 

круговою частотою ультразвуку. 

Можна описати процес кавітації у вільній від кордонів рідині за допомо-

гою діаграм «тиск-радіус», як показано на рис.1.4, Р – амплітуда акустичного 

тиску, R –  радіус бульбашок. 
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Рисунок 1.4 — Діаграма, яка показує пороги нестаціонарної кавітації В, 

С і поріг випрямленої дифузії А 

Будь-яка бульбашка в області I буде розчинятися в рідині. Бульбашка в 

області ІІ(а) спочатку зростає нестабільним чином, потім колапсує і, можли-

во, розпадається на мікропухирці різних розмірів, які поповнюють області II і 

III. Бульбашки в області II можуть рости внаслідок випрямленої дифузії, 

стійко пульсуючої. Деякі бульбашки в процесі росту потрапляють в область 

III, де вони колапсують, інші (b) будуть залишатися в області II до тих пір, 

поки не виростуть до розміру, при якому вони спливуть і вийдуть з поля. Цей 

процес відомий як дегазація. 

Таким чином, якщо в середовищі з'являються зародки кавітації, то далі 

відбувається утворення бульбашок з розмірами, які здатні до прояву кавіта-

ційної активності в ультразвуковому полі і процес стає самопідтримуваним. 

Можна виділити наступні види  дії ультразвуку на рідину: 

– механічна дія ультразвуку призводить до подрібнення і диспергу-

вання частинок; 

– фізико-хімічна дія ультразвуку на біологічні об'єкти, перш за все, по-

в'язано з морфологією їх поверхні. Ультразвук підсилює в тканинах 

Са
вч
ен
ко

 І.О
. Р
К-5

1, 
20

19



12 

 

проникність клітинних мембран і дифузні процеси, змінює концент-

рацію водневих іонів в тканинах, викликає розщеплення високомо-

лекулярних сполук, прискорює обмін речовин. У хімічному відно-

шенні продукти розпаду іонізованих молекул води в тканинах орга-

нізму вкрай активні. Саме їх великою активністю обумовлений ряд 

загальнобіологічних ефектів, що виявляються під впливом ультраз-

вуку. Ультразвук змінює швидкість процесів на межі газ-рідина. Дія 

ультразвуку підвищує розчинність азоту в воді на 12%. У той же час 

ультразвукове опромінення розчинів призводить до їх дегазації; 

– теплова дія ультразвуку відбувається внаслідок перетворення акус-

тичної енергії в теплову в результаті поглинання ультразвуку. Крім 

того, утворення тепла обумовлено фізичними явищами, що виклика-

ють так званий ефект граничних поверхонь. Сутність його полягає в 

посиленні дії ультразвуку на кордоні поділу двох середовищ. Особ-

ливо це позначається на тепловому ефекті, який може посилюватися 

в кілька разів; 

– біологічна дія ультразвуку на клітини і тканини визначається голов-

ним чином інтенсивністю ультразвуку та тривалістю опромінення і 

може здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на життєді-

яльність організмів. Підвищення інтенсивності ультразвуку може 

привести до виникнення в біологічних середовищах акустичної каві-

тації, що супроводжується механічним руйнуванням клітин і тканин 

(кавітаційними зародками служать наявні в біологічних середовищах 

газові бульбашки). Однак більш інтенсивні і тривалі дії можуть при-

звести до перегріву біологічних структур і їх руйнування (денатура-

ція білків і ін.). Ультразвуковий метод дозволяє отримати багато біо-

логічно активних речовин тваринного походження: ферменти (трип-

син, хімотрипсин, дезоксирибонуклеаза і ін.), гормони (тироксин, ес-

трогени та ін.), вітамінні препарати. З сировини природного похо-

дження ультразвуком можливо витягувати практично всі відомі спо-
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луки, які продукуються рослинами. При використанні ультразвуку 

спостерігається не тільки значне прискорення виробничого процесу, 

але й збільшення в порівнянні з іншими способами екстрагування 

виходу основного продукту. Крім іншого, ультразвук здатний нада-

вати ефект стерилізації, що зберігається протягом деякого часу після 

обробки розчину, емульсії тощо [6].  

Ультразвукова апаратура для обробки рідин має досить широкий спектр. 

Починаючи з портативних гомогенізаторів і стаціонарних пристроїв обробки 

проб малих і середніх об’ємів і закінчуючи промисловими ультразвуковими 

установками для обробки потоків великих об’ємів в умовах безперервно-

го виробництва [7].  

Керуючись зазначеними вище властивостями, які має ультразвук, можна 

припустити, що в разі застосування даного методу обробки біологічних об'є-

ктів можна не тільки збільшувати вихід біологічно активних речовин але й 

керувати їх вмістом в одержуваному екстракті. 

Враховуючи  ефект знезараження ультразвуку, можна припустити дода-

ткову гарантію відсутності мікробних забруднювачів в одержуваному екст-

ракті, що піддався ультразвуковому впливу. Також потрібно зазначити мож-

ливу зміну такого важливого показника як «активність води». Цей показник 

має широке застосування в прогнозуванні властивостей харчових продуктів 

після оброблення УЗ. За кордоном цей показник є інструментом регулювання 

якості харчових продуктів і їх термінів зберігання [8, 9]. Визначаючи показ-

ник «активності води» в екстракті кави, можна припустити зміну її якості і 

термінів зберігання до наступної стадії технологічного процесу. А також вес-

ти мову про ефективність стерилізації та витягу біологічно активних речо-

вин. 

У медицині найчастіше використовують взаємодію ультразвукових 

хвиль з рідинами (приготування суспензій і аерозолів, емульсій в фармаколо-

гії); очищення інструментарію; вплив на людські тканини, які в значній мірі 

містять рідини - кров, лімфа та інші.  
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Тому варто докладніше розглянути ефекти, що виникають в рідинах при 

проходженні ультразвукових хвиль. 

При інтенсивності ультразвуку більше 0,3 Вт/см
2
 в рідкому середовищі 

виникають такі явища: 

– Генерування і передача тепла, що виникають внаслідок втрат енергії, 

неминучих при поширенні ультразвукових коливань. 

– Кавітація, яка обумовлює ерозію матеріалів, диспергування, гомоге-

нізацію, емульгування, прискорення дифузійних процесів. 

– Акустичні течії - стаціонарні вихрові мікро- і макропотоки рідини, 

що виникають в ультразвуковому полі при коливаннях повітряної 

бульбашки поблизу поверхні твердого тіла. 

– Хімічні ефекти - прискорення різних хімічних реакцій, деполімеріза-

цію електрохімічних процесів. 

– Дифузійні ефекти - інтенсифікація процесів проникнення молекул і 

атомів через стінки клітин, пористі мембрани і фільтри, зменшення 

товщини прикордонного шару на поверхні розділу "рідина - тверде 

тіло". 

– Механічні ефекти, які полягають перш за все в ерозії поверхні мате-

ріалів, поміщених в озвучувану рідину. Ерозія виникає внаслідок дії 

тисків, створюваних при захлопуванні кавітаційних мікробульбашок. 

Ці ефекти використовуються для видалення різних забруднень, дис-

пергування і гомогенізації. 

– Ефект вакууму - у фазі розрідження середовища, яке коливається, 

знижується температура кипіння рідини, що прискорює сушку по-

рошкоподібних і пористих матеріалів із низькою температурою. 

– Капілярні ефекти - під впливом ультразвуку значно підвищується 

швидкість і рівень підйому рідини в капілярах, полегшується її про-

никнення в пористі і інші неоднорідні матеріали. 
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Кавітація виникає в рідині там, де відбуваються місцеві зниження тиску, 

наслідком чого є локальні розриви на відстанях кілька мікрометрів. При гід-

родинамічній кавітації на обертових лопатах турбін, насосів, корабельних 

гвинтів утворення розривів відбувається внаслідок швидкої турбулентної те-

чії рідини. При акустичній кавітації причиною місцевих розривів рідини є 

мінливість тиску, що виникає при поширенні ультразвукових хвиль. 

При низьких інтенсивностях ультразвукового поля (0,3 Вт/см
2
) утворю-

ються дрібні бульбашки діаметром до 0,1 мм, які скупчуються в вузлах стоя-

чої хвилі і зберігаються тут деякий час. Першопричиною їх є гази, що виді-

ляються, які коагулювали в бульбашки. Під дією періодично мінливого тиску 

бульбашки пульсують і змінюють свій обсяг відповідно до частоти зміни 

звукового тиску. При підвищенні інтенсивності ультразвуку частина газів, 

які розчинилися, починає виділятися, зливаючись в великі бульбашки, що 

піднімаються до поверхні. Відбувається дегазація. Описаний процес назива-

ється газовою або псевдокавітацією. У дегазованої рідини відбувається спра-

вжня кавітація. 

Для розриву ідеальної рідини необхідно подолати сили міжмолекулярної 

взаємодії. Реальні рідини в залежності від температури, гідростатичного тис-

ку і вмісту домішок мають менші граничні напруги розриву. Так, реальна во-

да має міцність на розрив не більше 28 МПа, а ідеальна – 160 МПа [3, 4]. То-

му для реальних рідин поріг кавітації - мінімальне значення акустичного тис-

ку, необхідного для утворення кавітаційних полів, завжди нижче теоретичної 

міцності ідеальної рідини. 

При закритті кавітаційного пухирця виникає локальне короткочасне під-

вищення температури до декількох тисяч градусів, а також місцеве підви-

щення тиску. Оскільки таких бульбашок утворюється до декількох мільйонів 

в секунду, утворюється кавітаційна область, де дія зазначених чинників є до-

сить значною. Закриття кавітаційних розривів викликає утворення ударних 

хвиль, які створюють в найближчій зоні тиск, який в 100 разів перевищує пе-

рвинний тиск акустичного поля. 
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1.3 Застосування ультразвуку в харчовій промисловості 

У харчовій промисловості застосування ультразвукової (УЗ) техніки дає 

значний ефект в цілому ряді технологічних процесів, в т.ч. для стерилізації, 

пастеризації та дезінфекції продуктів. Завдяки ультразвуковим коливанням 

підвищується якість харчових продуктів, і інтенсифікуються (поліпшуються) 

технологічні процеси їх виготовлення. Під час досліджень встановлено, що 

ультразвукові коливання здатні змінювати агрегатний стан речовини, диспе-

ргувати, емульгувати його, змінювати швидкість дифузії, кристалізації і роз-

чинення речовин, активізувати реакції, інтенсифікувати технологічні проце-

си. Вплив ультразвукових коливань на фізико-хімічні процеси в харчовій 

промисловості дає можливість підвищити продуктивність праці, скоротити 

енерговитрати, поліпшити якість готової продукції, продовжити терміни збе-

рігання, а також створити нові продукти з новими споживчими властивостя-

ми. Найбільш перспективним і досить освоєним використанням ультразвуко-

вих технологій є наступні технологічні процеси: 

– приготування харчових водних і водо-жирових емульсій в м'ясомо-

лочній, кондитерській, харчовій галузях промисловості, при вигото-

вленні ковбас, молочних продуктів, соків, пива тощо; 

– низькотемпературна обробка продуктів з метою «м'якого» варіння; 

– диспергування, гомогенізація і пастеризація сировини, напівфабри-

катів і продуктів; 

– біологічна активізація харчових продуктів з метою поліпшення 

споживчих і лікувально-біологічних властивостей; 

– гідрогенизація жирів, освітлення рослинних масел; 

– миттєве варіння водно-борошняних суспензій в хлібопекарських і 

спиртових технологіях; 

– придушення мікробіологічних процесів в дифузійних апаратах при 

виробництві цукру за рахунок ультразвуку; 
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– інтенсифікація дифузійного процесу в дифузійних апаратах при ви-

робництві цукру за рахунок ультразвуку; 

– очищення дифузійного цукрового соку; 

– осадження вино-кислих солей, що містяться у вині; 

– знезараження води. 

Таке широке застосування дає можливість покращити якість продукції, 

скоротити технологічний процес та здешевити виробництво. 

1.4 Процес ультразвукового освітлення та очищення рідини 

Для освітлення і очищення різних спирто-водних рослинних витяжок 

(настоянок, екстрактів, соків тощо) успішно застосовуються глинисті мінера-

ли. Очищення настоянок (валеріани, заманихи, софори японської, пустирни-

ка), екстрактів (кукурудзяних рилець, чебрецю, змійовика, деревію), соків 

свіжих рослин (подорожника, конвалії, чистотілу, алое, журавлини) за допо-

могою ультразвука в присутності невеликої кількості суспензії бентоніту (ча-

стота 19,5 кГц, інтенсивність (2–10) Вт/см
2
, тривалість озвучування до 20 хв) 

здійснюється для об'ємів рідини до 1 л за 10–30 хв, до 150 л через (4–6) год 

проти (10–14) діб без озвучування [10, 11].  

Це пояснюється тим, що при озвучуванні ростуть питома поверхня і 

ступінь дисперсності частинок глиняного мінералу. Так, якщо у неозвученого 

бентоніту діаметр частинок основної фракції становив 15,4 мкм, то у озвуче-

ного протягом 50 хв – менше 6 мкм. Дрібнодисперсна суспензія бентоніту 

при осіданні утворює в рідині хмару високої щільності. Частинки хмари під 

час руху адсорбують на своїй поверхні білки, колоїди, тверді включення ор-

ганічного та неорганічного походження, пластівці тощо, які злипаються в 

флокули, стають важчими, швидко седиментують. Цьому ж сприяє і сам уль-

тразвук, збираючи в зонах кучності сторонні включення, електризуючи їх і 

змушуючи частки коагулювати. У разі освітлення рідин ультразвуком доза 

суспензії бентоніту може бути зменшена в 4–5 разів. 
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Ультразвук нерідко використовується в процесах відділення твердої фа-

зи при фільтрації і гіперфільтрації. У першому випадку рідина знизу під тис-

ком  подається в ємність для фільтрації, піднімається до рівня фільтрувальної 

перегородки, продавлюється через неї. Великі частинки осідають на дно, 

більш дрібні залишаються на нижній частині фільтру. Ультразвукові коли-

вання очищають фільтруючу перегородку. Звуковий вітер як би здуває дрібні 

частинки, які коагулюючи, осідають на дно. Так працює ультразвуковий 

фільтр. 

Ультразвук можна ввести безпосередньо в систему фільтрів рідини, на-

приклад, в систему фільтр-пресів, і друк-фільтрів. В останньому випадку 

прискорення фільтрації пояснюється тим, що шар осаду в результаті існуван-

ня зон стиснення і розрідження знаходиться в постійному русі, утворюється 

псевдозріджений шар, який не встигає ущільнитися і стає ефективним елеме-

нтом, що фільтрує з великою поверхнею контакту. Подача ультразвуку в сис-

тему в періодичному режимі кращий, ніж безперервне озвучування. 

Процес гіперфільтрації можливо інтенсифікувати шляхом збільшення 

швидкості фільтрації. Зміна швидкості залежить від стану поверхневого шару 

- його турбулізації. Для безпосереднього впливу на гелевий шар в гіперфіль-

траційному апараті доцільно застосовувати низькочастотний ультразвук (22 

кГц), який різко знижує гідродинамічний опір в пористих тілах. Його дія 

найбільш сильно проявляється на межі поділу фаз, причому «звукопрово-

дом» може служити сам гіперфільтр. За допомогою гіперфільтрації в поєд-

нанні з ультразвуком можливо очищати індивідуальні та екстракти алкалої-

дів, гормонів, флавоноїдів від забарвлених домішок, водорозчинних поліме-

рів, інших баластних речовин, які надають колір готовій продукції, усклад-

нюють кристалізацію. Можна також отримувати стерильні рідини. Са
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2 ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКУ НА ЦУКРОВУ ПАТОКУ 

2.1 Теоретичне обґрунтування доцільності використання ультразву-

кових кавітаційних технологій 

Одним із ефективних фізичних методів впливу на речовину для інтен-

сифікації технологічних процесів є використання механічних коливань ульт-

развукового діапазону. З цим поняттям пов’язанні цілі галузі сучасної фізики, 

промислових технологій, інформаційної та вимірювальної техніки, біології 

[3]. 

Акустичне поле створює направлену дію пружних коливань на техноло-

гічне середовище, які спричиняють фізико-хімічні ефекти (рис. 2.1). 

Ультразвукові коливання проявляються в імпульсній енергетичній дії. 

Енергія звукової хвилі у процесі коливань періодично — з періодом Т/2 – пе-

реходить з потенційної (в ділянці стискання) у кінетичну (рух частинок та 

утворення зони зрідження). Оскільки частинки коливаються навколо свого 

положення рівноваги, то в класичному хвильовому процесі відбувається пе-

редача енергії без перенесення речовини. 

Величина середньої кінетичної енергії в одиниці об’єму з урахуванням 

середнього значення квадрата косинуса (рівний 1/2): 

 
2 21

,
4

kE A  (2.1) 

де кE  — середня кінетична енергія в одиниці об’єму;   — густина середо-

вища, у якому розповсюджується хвиля;   — колова частота ультразвуко-

вих коливань; А — амплітуда змішення частинки. 

Середнє значення потенційної енергії — виражається тією ж величиною. 

Звідси, середня енергія звукової хвилі в одиниці об’єму: 
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де 


E  — повна середня енергія звукової хвилі в одиниці об’єму; ПE  — се-

реднє значення потенційної енергії в одиниці об’єму; f  — частота ультраз-

вукових коливань; U — амплітуда коливальної швидкості. 

 

 

Рисунок 2.1 — Схема дії акустичних коливань на хіміко-технологічну 
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Акустичне поле характеризується енергетичним параметром – інтенсив-

ністю випромінювання: 

 

2
2 2 21 1

,
2 2 2

ap
I E c c A cU

c
  


   

 (2.3) 

де с — швидкість звуку у середовищі; ap  — звуковий тиск, що створюється 

звуковим полем. 

Ультразвукова хвиля інтенсивністю Ік спричиняє розвиток кавітації. При 

цьому вона визначається деякою пороговою величиною (Іп = (1–2)Вт/см
2
), 

нижче якої із зародків вже не утворюються кавітаційні бульбашки. 

Особливості ультразвукової кавітації. Найбільш успішне використання 

ультразвуку пов’язане з обробкою рідинних середовищ, оскільки саме в них 

виникає явище ультразвукової кавітації, що є ефективним механізмом конце-

нтрації енергії звукової хвилі низької щільності у високу щільність енергії, 

яка зумовлена пульсаціями та захлопуванням кавітаційних бульбашок. 

Кавітація, тобто розрив рідини, є результатом змінного тиску в об’ємі, 

що створює джерело ультразвукових коливань [4]. Утворення кавітаційних 

бульбашок відбувається у фазі розрідження за наявності зародків кавітації 

(нерозчинні гази, незмочуванні тверді частинки, парогазові бульбашки). За-

хлопування їх відбувається у фазі стиснення. При цьому пара конденсується, 

а газ зазнає сильного адіабатичного стиснення. Пульсації кавітаційних буль-

башок та їх захлопування створюють у мікрооб’ємах інтенсивні мікротечії, 

ударні хвилі, кумулятивні струмені та локальні температури. 

 

Створити ультразвукову кавітацію можуть лише зародки певного інтер-

валу розмірів [3]. Мінімальний початковий радіус     визначається із залеж-

ності: 
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де 0p  — гідростатичний тиск; 0R  — початковий радіус бульбашки;   — 

коефіцієнт поверхневого натягу. 

Максимальний радіус, за якого відбувається захлопування бульбашок, 

відповідає резонансному розміру резR : 
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 (2.5) 

де резR  — резонансний розмір зародка; а  — показник адіабати; р  — гус-

тина незбуреної рідини. 

Зростання частоти коливань сприяє зменшенню резR , а отже і розмірів 

бульбашок, які можуть захлопуватися. Тому при 0R <R< резR  спостерігається 

пульсація бульбашок. 

Нелінійне диференційне рівняння, що описує модель сферично-

симетричної пульсації газової порожнини радіусом r = R(t) у плоскій звуко-

вій хвилі, набуде вигляду: 
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де  tRR   — радіус кавітаційної бульбашки;  Rp  — тиск на поверхні бу-

льбашки; p  — тиск на безмежній відстані від бульбашки; t  — час. 

У реальних умовах розвиненої кавітації бульбашки взаємодіють одна з 

одною у процесі пульсації. Тому необхідно враховувати тиск ркав, що генеру-

ється всіма кавітаційними бульбашками: 
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де пp  — тиск пари; μ — коефіцієнт в’язкості рідини;  — показник політро-

пи. 

Швидкість захлопування порожнини знайдемо при рішенні диференцій-

ного рівняння Релея: 
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Інтегруючи рівняння, отримуємо формулу Релея для часу захлопування t 

в полі тиску р при R→0: 
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У кавітаційній області безперервно відбувається процес збільшення кі-

лькості кавітаційних бульбашок та їх коагуляція. Протягом декількох десят-

ків періодів коливань розвивається стабільна кавітаційна область, зародками 

кавітації якої є частинки бульбашок, що захлопнулися в попередній період . 

Кавітаційні бульбашки при розширенні випромінюють сферичні хвилі, 

які при значних швидкостях захлопування можуть перейти в ударні. 

Поведінка кавітаційної області та окремої кавітаційної бульбашки зале-

жить від багатьох факторів, зокрема від розподілу зародків кавітації, пульса-

цій та мікропотоків, акустичних властивостей середовища, наявності  ―твер-

дої‖ стінки та інших. 

2.2 Інтенсифікація хімічних та здійснення звуко-хімічних реакцій 

Вплив ультразвуку на хімічні та фізико-хімічні процеси, що протікають 

в рідини, включає: 

– ініціювання деяких хімічних реакцій; 

– зміна швидкості, а іноді і напрямки реакцій; 

– виникнення світіння рідини (сонолюминесценция); 

– створення в рідині ударних хвиль; 

– емульгування змішування рідин і коалесценції емульсій; 

– диспергування твердих тіл; 

– коагуляцію твердих частинок в рідині; 

– дегазацію рідини тощо. 
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Основні фактори, що впливають на швидкість реакції: 

– Інтенсивність УЗ енергії, що вводиться в оброблюване середовище. 

– Усі реакції починаються з визначеного порога інтенсивності УЗ ко-

ливань, і цей поріг завжди збігається з початком кавітації. 

– При перевищенні визначеного порога інтенсивності швидкість реак-

цій швидко зменшується. 

– На низьких частотах кавітація починається при менших інтенсивнос-

тях і, відповідно, реакції протікають при менших інтенсивностях. 

– Швидкість хімічної реакції визначається швидкістю утворення і ви-

трати вільних радикалів. З практики відомо, що захлопування однієї 

кавітаційної бульбашки призводить до утворення від 10000 до 

100000 пар радикалів [12]. Це набагато більше, ніж утвориться при 

іонізуючих випромінюваннях або при фотолізі. 

– Вплив УЗ коливань різних частот на швидкість реакцій. 

Сьогодні однозначно встановлено, що виникнення кавітації в будь-

якому діапазоні частот призводить до виникнення хімічних ефектів. 

Наука, що вивчає фізико-хімічні ефекти, які виникають в звукових по-

лях, називається звукохімією або сонохімією [13]. 

Для здійснення звукохімічних реакцій в промислових масштабах засто-

совуються проточні реактори, в яких можна досягти значного рівня інтенси-

вності УЗ випромінювання та розвинених кавітаційних явищ. 

Вплив ультразвуку на різні процеси пов'язано з кавітацією. Запропоно-

вано декілька механізмів впливу ультразвуку на хімічні реакції. За теплової 

теорії в момент схлопування кавітаційної бульбашки всередині неї розвива-

ються температура 104 К і тиск до 103 МПа, що призводить до термічної ди-

соціації хімічних з’єднань на радикали. 

Проте до теперішнього часу виявлено багато чинників, які суперечать 

тепловій теорії і різним її модифікаціям. Ранні електричні теорії, запропоно-

вані для пояснення механізму хімічної дії кавітації, також не можна вважати 

задовільними. В даний час відповідно експериментальним даним можна вва-
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жати нову електричну теорію, розроблену в 1985. У цій теорії розглядається 

подвійний електричний шар на поверхні розщіплюючої кавітаційної бульба-

шки. Показано, що при її розщепленні утворюється нескомпенсований елект-

ричний заряд Q, який залежить від радіуса шийки  утворюваної бульбашки, 

дзета-потенціал, частоти і амплітуди акустичних коливань, електропровідно-

сті рідини тощо. При відриві бульбашки нескомпенсований заряд локалізу-

ється на малій площині радіуса r. Напруженість  електричного поля, яке ви-

никає визначається формулою:  

 2

0

,
2

Н

Q
Е

r
  (2.10) 

де Ɛ0 – діелектрична проникність газу, для звичайних експериментальних 

параметрів      
      В/м.  

Так як критична напруженість для електричного пробою в сухому повіт-

рі при атмосферному тиску Eкр = 3* 10
6 

В/м, а Екр пропорційна тиску газу, 

електричний заряд в кавітаційній бульбашці може утворюватися з високою 

ймовірністю навіть при тисках, що перевищують атмосферний. 

Хімічні реакції, що виникають в рідині під дією ультразвуку (звукохімі-

чні реакції), можна умовно поділити на [14]:  

– окисно-відновні реакції, що протікають у водних розчинах між розчи-

неними речовинами і продуктами розкладання молекул води в сере-

дині кавітаційної бульбашки (H, ОН, H2, H2O2), наприклад: 

                 

– реакції між розчиненими газами і речовинами з високим тиском пари, 

що знаходяться всередині кавітаційної бульбашки: 

         

             

                      

– ланцюгова реакція, ініційована не радикальними продуктами розкла-

дання води, а іншою речовиною, що дисоціюється в кавітаційній бу-
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льбашці. Наприклад ізомеризація малеїнової кислоти в фумарову під 

дією Br, що утворюється в результаті звуко-хімічної дисоціації Br2. 

– реакції з участю макромолекул. Для цих реакцій важлива не тільки ка-

вітація і пов'язані з нею ударні хвилі і кумулятивні струмені, а й меха-

нічні сили, що розщеплюють молекули. Утворені при цьому макрора-

дикали в присутності мономеру здатні ініціювати полімеризацію. 

– ініціювання вибуху в рідких і твердих вибухових речовинах. 

– реакції в рідких наведених системах, наприклад піроліз і окислення ву-

глеводнів, окислення альдегідів і спиртів, алкілування ароматичних 

з’єднань, отримання тіоаміди і тіо-карбоматів, синтез металоорганіч-

них з’єднань, відновлення гідридами, металами, амальгамою, реакції 

обміну, циклоприєднання, отримання карбенових синтезів, димериза-

ція, полімеризація галогенсіланів, дисоціація карбонилів металів. 

Основна енергетична характеристика звуко-хімічних реакцій – енерге-

тичний вихід, який виражається числом молекул продукту, що утворилися 

при витраті 100 еВ поглиненої енергії. Енергетичний вихід продуктів окисно-

відновних реакцій зазвичай не перевищує кількох одиниць, а для ланцюгових 

реакцій досягає декількох тисяч. 

Під дією ультразвуку у більшості реакцій можливе збільшення швидкос-

ті в декілька разів (наприклад, в реакціях гідрування, ізомеризації, окислен-

ня), іноді одночасно зростає і вихід. Ініціювання коливальних процесів в де-

яких системах, що містять діалкілдіхлорсілани, які в присутності Na утво-

рюють цикличні і лінійні олігомери: в цих системах під дією ультразвук ви-

никає періодична зміна концентрації олігомерів в результаті їхнього взаємно-

го перетворення [15]. 

Вплив ультразвуку важливо враховувати при розробці та проведенні рі-

зних технологічних процесів (при впливі на воду, в якій розчинене повітря, 

утворюються оксиди азоту та H2O2), для розуміння процесів, що супрово-

джують поглинання звуку в середовищах, наприклад, для ехолокації і інших 

фізико-хімічних застосувань. 
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2.3 Експериментальна установка 

З метою дослідження зміни кольору патоки та умов розповсюдження 

ультразвукових коливань високої інтенсивності (100 Вт/см
2
) у технологічній 

суміші було розроблено УЗ установку (рис. 2.4). З цією метою в установці 

було застосовано високоамплітудний привід. Підвищення інтенсивності уль-

тразвукових коливань було досягнуто завдяки застосуванню ступінчастого 

трансформатора швидкості, ступінь малої площі якого занурюється безпосе-

редньо у технологічну суміш (рис. 2.4). Передбачене повітряне ущільнення 

ступеня великої площі від контакту з рідиною, що забезпечує ефективне ви-

промінювання ультразвукових коливань у технологічну суміш з вібруючого 

вихідного торця ступеня малої площі трансформатора швидкості. 

 

 

Рисунок 2.4 — Схема експериментального стенда 

 

Ультразвукова коливальна система приводу має 1-хвильову резонансну 

акустичну схему (рис.2.5). 
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Рисунок 2.5 – Акустична система ультразвукового 1-хвильового приво-

да-випромінювача: 1 – ультразвуковий ступінчастий трансформатор швидко-

сті; 2 – п’єзокерамічні елементи; 3 – стояча хвиля деформації. 

 

2.4 Методика проведення досліду 

Проведене експериментальне дослідження полягає у вимірюванні кіль-

кісної та якісної зміни параметрів патоки під час процесу освітлення при різ-

них режимах УЗ впливу на неї. Для виявлення впливу УЗ проводилися також 

контрольні експерименти без озвучування. При цьому застосовувалися різні 

дози бентоніту.  

Для дослідження була використана експериментальна установка (рис. 

2.4). Вона являє собою УЗ генератор з випромінювачем, який занурюється у 

досліджуваний матеріал. 

Для досліджень було використано пробірки об’ємом 10 мл з 10% па-

токою (мелясою) та глиною, а саме 2% бентонітом, який використовують у 

харчовий промисловості для освітлення соків та вин. За допомогою розроб-

леної системи керування встановлювали потужність в межах 70Вт  при ро-

бочій частоті 27 кГц (резонансна частота). Після встановлення необхідних 

параметрів ультразвукових коливань здійснювали обробку патоки при зада-

ній інтенсивності.  
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Згідно з розробленого методу досліджень проводили зміну факторів 

впливу у межах: 

– доза бентоніту: (1, 2 та 4) г/дм
3
; 

– час озвучування: 5, 7 та 10 хв. 

Таким чином, досліджувалась залежність освітленості від двох факто-

рів, що змінювалися на трьох рівнях. 

Експеримент проводився у наступній послідовності: 

– мелясу з різною дозою бентоніту було розподілено по 12 пробіркам 

(табл. 2.5); 

– проводили озвучування кожної пробірки за даними параметрами; 

– лишили озвучений матеріал на відстоювання протягом доби, для  

того щоб осів бентоніт; 

– фіксували стан (якісний) до і після озвучення кожної пробірки; 

– використали ФЕК та рефрактометр для визначення кількісної зміни 

прозорості патоки та вмісту цукру; 

– будували графіки залежності прозорості меляси від зміни часу озву-

чення та дози бентоніту; 

2.5 Результати дослідження 

Після УЗ озвучення досліджуваного матеріалу, та відстоюванні його  

протягом доби для отримання осаду, можна було спостерігати якісну зміну, а 

саме освітлення патоки у порівнянні з її початковим станом. Для того щоб 

визначити зміну кольору патоки було використано ФЕК та рефрактометр  для 

визначення вмісту цукру. Отримані дані порівнювалися з попереднім значен-

ням, та ці значення були занесені до табл. 2.5. 

 

 

 

 Таблиця 2.5 — Результати досліду після озвучення УЗ 
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№ 

про-

бірки 

Доза 

бенто-

ніту, 

г/дм
3
 

Час озву-

чування, 

хв 

По-

туж-

ність, 

Вт 

Вміст цу-

кру, °Brix 

Оптична 

густина 

Прозорість, 

% 

1 1 5  

 

 

 

 

 

 

70 

7,3 1,2 7 

2 1 7 7,2 1,1 8 

3 1 10 7 1 10 

4 2 5 7 1,15 8 

5 2 7 7,2 1,15 8 

6 2 10 7,4 1,15 7,5 

7 4 5 6,6 1 10 

8 4 7 6,7 0,9 11 

9 4 10 6,4 1 9,5 

10 — 10 8 1,3 6 

11 4 (після 

озву-

чуван-

ня) 

10 6,5 1,05 9 

12 контроль 7,6 1,35 5 

За отриманими результатами були побудовані графіки залежності від 

зміни концентрації бентоніту (рис. 2.6) та часу озвучування патоки (рис. 2.7). 
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Рисунок 2.6 — Графік залежності зміни кольору від часу озвучування 

 

Рисунок 2.7 — Графік залежності зміни кольору від зміни концентрації 

бентоніту 

Після озвучення патоки за розробленою методикою по отриманим ре-

зультатам, ми можемо спостерігати якісну та кількісну зміну кольору меляси, 
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прозорість якої збільшилась з 5% до 11%,  а оптична густина зменшилась з 

1,35 до 0,9. 

2.6 Математична модель впливу ультразвуку на патоку 

Для уточнення характеру залежності освітленості від часу озвучування 

та дози бентоніту було проведено регресійний аналіз результатів експериме-

нту. 

Оскільки враховується вплив на процес двох факторів, що змінюються 

на трьох рівнях, то отримані дані можна апроксимувати поліномом другого 

ступеня. 

 
2 2

1 2 3 4 5 6( , ) ,Y Co Ti c c Co c Ti c TiCo c Co c Ti     
 (2.11) 

де с1-с6 — коефіцієнти регресії; Со — концентрація бентоніту; Ті — час озву-

чування. 

Коефіцієнти регресії визначаються виходячи з плану двох-факторного 

експерименту та занесені до табл. 2.6. 

Таблиця 2.6 — Результати моделювання 

Со, г/дм
3
 Ti, хв Прозорість, % Y 

1 5 7 0,636 

1 7 8 0,727 

1 10 10 0,909 

2 5 8 0,727 

2 7 8 0,727 

2 10 7,5 1 

4 5 10 0,909 

4 7 11 0,682 

4 10 9,5 0,864 

Планування експерименту та розрахунки проводилися в Mathcad та на-

ведені в додатку А. 
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В результаті отримано функцію апроксимації з розрахованими коефіціє-

нтами регресії,  яка має вигляд: 

 

 
2 2( , ) 0.638 0.095 0.17 0.08 0.129 0.03 ,Y Co Ti Co Ti TiCo Co Ti      (2.12) 

 

Результати моделювання після проведеного регресійного аналізу, при 

зміні концентрації (рис 2.8), та при зміні часу впливу УЗ (рис.2.9) на прозо-

рість патоки. 

 

 
Рисунок 2.8 — Графік оцінки зміни кольору від зміни концентрації бен-

тоніту 
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Рисунок 2.9 — Графік оцінки зміни кольору від зміни часу впливу ульт-

развуку 

При тривалому озвучуванні (після 6 хв) на рис.2.9 спостерігається зме-

ншення впливу УЗ на колір патоки, на її якісні зміни, а при концентрації бі-

льше 3г\дм
3
 можна помітити значне підвищення впливу УЗ на рідину та її 

прозорість.  

2.7 Основні принципи побудови ультразвукових кавітаційних апа-

ратів 

Існуючі ультразвукові кавітаційні апарати  різної  потужності, ступеня  

складності  і  призначення  базуються  на  загальних  принципах  роботи  і 

подібні по своїй структурі. На рис. 3.1 представлена структурна схема ульт-

развукового кавітаційного апарата, що складається з джерела електричного 

живлення, генератора потужних електричних коливань ультразвукової часто-

ти, привода-випромінювача та кола електричного зворотного зв’язку. 
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Генератор
Привід-

випромінювач

Коло електричного 

зворотного зв’язку

Технологічне 

середовище

Джерело 

живлення

 

Рисунок 3.1 — Структурна схема ультразвукового кавітаційного апарата 

 Джерело живлення створює необхідні для функціонування генератора 

та системи в цілому, значення напруг. 

Генератор призначений для перетворення струму промислової частоти в 

струм високої частоти і застосовується для живлення приводів-

випромінювачів, які по своїй суті є електроакустичними випромінювачами. 

Форма генерованого сигналу найчастіше прямокутна, що забезпечує вищий 

ККД генератора, ніж при генерації сигналів іншої форми. В даний час гене-

ратори виконуються  на  напівпровідникових  приладах-транзисторах  і  ти-

ристорах.  

Привід-випромінювач являє собою пристрій, що  забезпечує  перетво-

рення  енергії  електричних  коливань, які надходять від генератора, у меха-

нічні поздовжні коливання певної частоти та амплітуди і введення сформова-

них коливань в оброблювані технологічні середовища.  

Найбільш поширеними є два типи приводів-випромінювачів: 

– П’єзоелектричні 

– Магнітострикційні 
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Рисунок 3.2 — Конструкції п’єзоелектричного (а) і магнітострикційного 

(б) приводів-випромінювачів 

Конструкція типового п’єзоелектричного привода-випромінювача зо-

бражена на рис. 3.2а. П’єзокерамічні пластини, поляризовані по товщині, за-

тискаються між металевими накладками за допомогою болтового з'єднання. 

При зустрічній поляризації двох сусідніх пластин крайні електроди, що сти-

каються з металевими накладками, заземлюються, а на середню шайбу,   ізо-

льовану від інших частин випромінювача,  подається   електрична напруга.  

Робота магнітострикційних приводів-випромінювачів базується на явищі 

лінійної магнітострикції – зміні лінійних розмірів тіла під дією магнітного 

поля. Магнітострикційний випромінювач, виготовлений із магнітних сплавів, 

набирається з О-подібних пластин. У зібраному вигляді являє собою пакет 

прямокутного перерізу з центральним вікном (рис. 3.2б). На випромінювачі 

розміщується обмотка підмагнічування і збудження. 

П’єзоелектричні приводи-випромінювачі, порівняно з магнітострикцій-

ними, мають ряд суттєвих переваг. Зокрема, ширший діапазон амплітуд ко-

ливань, вищий коефіцієнт корисної дії електромеханічного перетворення, 

нижча вартість, технологічність, відсутність великих струмів живлення, че-

рез що спрощується конструкція електричного генератора. Зазначені перева-

ги і обумовлюють дедалі більше поширення п’єзоелектричних приводів-

випромінювачів, які ще називають п’єзоприводами-випромінювачами.  
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Привід-випромінювач  є основним вузлом будь-якого технологічного 

апарата, оскільки забезпечує не тільки формування УЗ коливань, але і фор-

мування необхідної амплітуди цих коливань, яка визначається технологічним 

процесом, а також введення УЗ коливань у технологічні середовища через 

різноманітні по площі і формі випромінюючої поверхні робочі інструменти. 

Існує взаємний вплив параметрів середовища і випромінювача, що приз-

водить до впливу параметрів технологічного середовища на електричні па-

раметри приводів випромінювачів і електронних генераторів. Це обумовлено 

тим, що привід-випромінювач, будучи частиною технологічного апарата, од-

ночасно  входить  до  складу генератора електричних коливань, будучи його 

електричним  навантаженням. Привід-випромінювач являє собою електроме-

ханічну резонансну систему, головними характеристиками якої є резонансна  

частота і добротність. Параметри такої системи дуже чутливі до впливу на 

неї різних факторів. У зв'язку з цим будь-який вплив на привід-випромінювач 

змінює його основні характеристики, що призводить до зміни параметрів ге-

нератора. Таким чином, на роботу генератора електричних  коливань УЗ час-

тоти впливає зміна параметрів коливальної системи.  

Оскільки п’єзоприводи-випромінювачі є резонансними системами, то 

для підтримання заданого рівня споживаної потужності і постійного значен-

ня резонансної частоти в електричних генераторах вводяться зворотні зв’язки 

за підведеними до привода струмом і напругою. 

2.8 Способи керування інтенсивністю кавітаційних явищ 

Відомі такі методи керування інтенсивністю кавітаційних явищ: 

– Зміна випромінюваної потужності 

– Статичний тиск 

– Введення газу 

– Температура 

На основі вище проведеного аналізу, розглянувши технологічні пристрої 

впливу і взаємодії УЗ на рідину, встановлено, що всі вони пов’язані з явищем 
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кавітації. В деяких існує оптимальний ступінь розвиненості кавітаційних 

явищ, при якому продуктивність процесу максимальна. Існує поріг інтенсив-

ності УЗ коливань, пов'язаний з порогом кавітації, нижче якого процеси не 

відбуваються. Інтенсивність УЗ коливань напряму пов’язана зі ступенем роз-

виненості кавітації, але при зменшенні вмісту газів у рідині, при зміні реоло-

гічних властивостей рідини рівень кавітації може знижуватись при незмінній 

інтенсивності УЗ коливань. 

2.9  Застосування та впровадження розробленого методу в техноло-

гічному процесі 

Реалізувати обробку таких середовищ та підвищити продуктивність 

процесу можливо лише за умови реалізації проточної схеми обробки у тон-

кому шарі. Збільшити об’єми одночасно оброблюваної рідини можливо за 

рахунок використання узгодженої роботи декількох ультразвукових колива-

льних систем, що працюють на одну кавітаційну камеру, але при цьому треба 

вирішувати питання взаємного впливу коливальних систем. 

Таким чином, ультразвукові кавітаційні апарати для обробки рідинно-

дисперсних середовищ у промислових умовах повинні відповідати низці ви-

мог, зокрема: 

– безперервний потік середовища; 

– відсутність застійних зон; 

– рівномірна обробка всього об’єму в режимі розвиненої кавітації; 

– висока об’ємна щільність ультразвукової енергії за рахунок її концентрації 

при оптимальному значенні інтенсивності; 

– забезпечення високої продуктивності процесу. 

Розробка перспективних конструкцій кавітаційних апаратів для освіт-

лення патоки та забезпечення високої ефективності роботи потребує здійс-

нення комплексних досліджень: Са
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– особливостей використання ультразвукових кавітаційних технологій для 

інтенсифікації масообмінних процесів із застосуванням непрямих технологі-

чних методів; 

– фізико-хімічних процесів, що відбуваються у суміші рослинного походження 

під впливом ультразвукових коливань великої інтенсивності; 

– поглинальних властивостей рідинного середовища; 

– особливості кавітаційної обробки рідин в технологічному процесі  освітлення 

патоки вимагають створення методик розрахунку та проектування відповід-

ного оригінального технологічного ультразвукового обладнання. 
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3 ОХОРОНА ПРАЦІ 

Метою даного розділу дипломної роботи є визначення основних небез-

печних та шкідливих виробничих  факторів, які мають місце при дослідженні 

впливу ультразвуку для освітлення  кормової патоки. Основну увагу приді-

лено питанням електробезпеки, відповідності умов праці на робочих місцях 

санітарним нормам та заходам щодо поліпшення умов праці в робочому 

приміщенні, в якому виконувалась ця розробка. В даному розділі основні по-

тенційно шкідливі та небезпечні виробничі фактори визначені, а також за-

пропоновані відповідні технічні рішення та організаційні заходи з безпеки та 

гігієни праці і виробничої санітарії. Крім того запропоновано першочергові 

заходи по забезпеченню необхідного рівня пожежної безпеки. 

3.1 Визначення основних потенційно-шкідливих та небезпечно-

виробничих факторів при виконанні науково – дослідної роботи 

Процеси графічного моделювання проводяться за допомогою персона-

льного комп’ютера (ПК). При роботі на ПК людина піддається впливу іоні-

зуючого, інфрачервоного й ультрафіолетового випромінювань екрана моні-

тора, рівні яких повинні відповідати вимогам ДСанПіН 3.3.2.007-98 «Держа-

вні санітарні правила і норми роботи з  ПК».  

Основними потенційно – небезпечними та шкідливими факторами, які 

пов’язані з використанням ПК, є:  

        – наявність  електромагнітного випромінювання  ПК; 

– можливість ураження електричним струмом; 

– підвищений рівень шуму; 

– невідповідність освітлення санітарним нормам; 

– несприятливі мікрокліматичні умови; 

– можливість виникнення пожежі. 

Розглянемо вплив цих факторів більш детально. 
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3.1.1 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки, гігієни 

праці та виробничої санітарії 

ДСанПіН 3.3.2.007-98 "Державні санітарні норми і правила роботи з ві-

зуальними дисплейними терміналами (ВДТ) електронно-обчислювальних 

машин" встановлює норми щодо забезпечення охорони праці користувачів 

ПК.  Дотримання вимог цих правил може значно знизити наслідки несприят-

ливої дії на працівників шкідливих та небезпечних факторів, які супрово-

джують роботу з відеодисплейними матеріалами, зокрема можливість зоро-

вих, нервово-емоційних переживань, серцево-судинних захворювань. 

Для того щоб забезпечити точне та швидке зчитування інформації в зоні 

найкращого бачення, площина екрана монітора виставлена перпендикулярно 

нормальній лінії зору. При цьому передбачена можливість переміщення мо-

нітора навколо вертикальної осі в межах ±30° (справа наліво) та нахилу впе-

ред до 85° і назад до 105° з фіксацією в цьому положенні. Клавіатура розмі-

щена на поверхні столу на відстані 100 .300 мм від краю. Кут нахилу клавіа-

тури до столу обрано в межах від 5 до 15° так, що зап'ястя на долонях рук 

розташовуються горизонтально до площини столу. Таке положення клавіату-

ри зручне для праці обома руками. 

Робочі місця з персональним комп’ютером (ПК)  розташовано відносно 

від стіни з вікнами на відстані не менше 1,5м, від інших стін — на відстані 1 

м, відстань між собою - не менше ніж 1,5 м. Причому так, щоб природне сві-

тло падало збоку, переважно зліва. Для захисту від прямих сонячних проме-

нів, які створюють прямі та відбиті відблиски з поверхні екранів ПК перед-

бачені сонцезахисні жалюзі. 

Штучне освітлення робочого місця, обладнаного ПК, здійснюється сис-

темою загального рівномірного освітлення. Як джерело штучного освітлення 

мають застосовуватись люмінесцентні лампи (ЛБ). 

Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць під час роботи з ПК: 

- освітленість на робочому місці повинна відповідати характеру 

зорової роботи, який визначається трьома параметрами: об'єктом розрізнення 
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- найменшим розміром об'єкта, що розглядається на моніторі ПК; фоном, 

який характеризується коефіцієнтом відбиття; контрастом об'єкта і фону; 

- необхідно забезпечити достатньо рівномірне розподілення яскра-

вості на робочій поверхні монітора, а також в межах навколишнього просто-

ру; 

- на робочій поверхні повинні бути відсутні різкі тіні; 

- в полі зору не повинно бути відблисків (підвищеної яскравості 

поверхонь, які світяться та викликають осліплення); 

- величина освітленості повинна бути постійною під час роботи; 

Тривалість регламентованих перерв під час роботи з ПК становить 10 

хвилин через кожну годину роботи . 

Для зниження нервово-емоційного напруження, втомленості зорового 

аналізатора, для поліпшення мозкового кровообігу і запобігання втомі доці-

льно деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ, які пе-

редбачені ДСанПіН 3.3.2.007-98 

3.1.2 Освітлення робочих місць користувачів персональних 

комп’ютерів 

Штучне освітлення, а саме відсутність у спектрі ламп денного світла й 

ламп накалювання біологічно активної ультрафіолетової складової при три-

валому впливі може призвести до ультрафіолетової недостатності, при якій 

знижуються бактерицидні властивості шкіри та імунітет. 

Істотне значення для збереження тривалої працездатності, підвищення 

продуктивності праці має забезпечення норм освітленості на робочому місці. 

Величина освітленості регламентується нормами  ДБН В.2.5-28-2006. Робоче 

приміщення належить до І групи – приміщення, у яких розрізнення об'єктів 

зорової  роботи здійснюється при фіксованому напрямку лінії зору працюю-

чих на робочу поверхню. 

Нормування штучного освітлення також здійснюється згідно ДБН 

В.2.5-28-2006. Для загального освітлення використовують головним чином 
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люмінесцентні лампи, що обумовлено їхніми перевагами. Для розрахунку 

штучного освітлення застосовують метод коефіцієнта використання потоку: 

 ,
E K S Z

Ф
N C

  



 (3.1) 

де   – світловий потік;  – нормована мінімальна освітленість; К– ко-

ефіцієнт запасу; S– освітлювана площа; Z– коефіцієнт нерівномірності освіт-

лення; С– коефіцієнт використання випромінюваного світильниками світло-

вого потоку на розрахунковій площі; N– число світильників. 

Згідно ДБН В.2.5-28-2006 визначаємо норму освітленості: 

                                             . 

 Необхідна кількість люмінесцентних ламп визначається по формулі: 

 ,
E K S Z

N
Ф С

  



 (3.2) 

Найбільш прийнятними для приміщення є люмінесцентні лампи ЛД 

(денного світла) потужністю 40 Вт. Нормальний світловий потік лампи ЛД-

40 дорівнює            . Величиною i, індексом приміщення можна вста-

новити залежність від площі приміщення й висоти підвісу: 

 ,
( )

A B
i

h A B




 
 (3.3) 

де      – довжина приміщення;      – ширина приміщення; 

   – висота підвісу; 

 ,h H hp hc    (3.4) 

де        – висота приміщення;         – висота робочої поверхні; 

        – висота від стелі до нижньої частини лампи; 

 3,5 0,8 0,4 2,3 ;h м     (3.5) 

 
4 5

0,97,
2,3 (4 5)

i


 
 

 (3.6) 

Коефіцієнт використання світлового потоку на розрахунковій площі 

       . У підсумку число світильників вийде рівним: 
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300 1,5 20 1,2
1,5,

2340 0,3
N

  
 

  (3.7) 

Для штучного освітлення  в робочому приміщенні достатньо викорис-

тати 2 люмінесцентні лампи денного світла ЛД – 40, зі світловим потоком 

             кожна, що забезпечує виконаним вимогам ДБН В.2.5-28-2006. 

3.1.3 Виробничий шум 

Допустимі шумові характеристики на робочих місцях регламентуються 

ДСН 3.3.6.037-99.  

Зовнішні джерела шуму відсутні. Джерелами шуму в приміщенні є пер-

сональні комп'ютери, телефон, принтер, кондиціонер, голоси людей і т.д.  

Припустимі рівні звукового тиску, рівні звуку й еквівалентні рівні звуку 

на робочих місцях нормуються відповідно до ДНАОП 0.00-1.31-99 та ДСН 

3.3.6.037-99, тобто загальний рівень звуку в лабораторії не перевищує  50 

дБА . 

Відповідно до ДСН 3.3.6.037-99  захист від шуму в приміщенні, створе-

ного на робочих місцях внутрішніми джерелами повинна здійснюватися на-

ступними методами: зменшенням шуму в джерелі, раціональним плануван-

ням і акустичною обробкою робочого приміщення звукоізоляційними мате-

ріалами. 

3.1.4 Мікроклімат робочої зони 

Мікроклімат у виробничих умовах визначається наступними параметра-

ми: температурою повітря, відносною вологістю повітря, швидкістю руху 

повітря й інтенсивністю теплового випромінювання на робочому місці, тем-

пературою поверхні. 

Для забезпечення нормального мікроклімату в робочій зоні «Санітарні 

норми мікроклімату виробничих приміщень» ДСН 3.3.6.042-99 встановлю-

ють оптимальне й припустиме значення параметрів мікроклімату залежно від 

періоду року й категорії робіт. У табл.4.1 наведені оптимальні й припустимі 

значення параметрів мікроклімату для категорій тяжкості робіт «Іа»  ( робо-
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ти, виконувані сидячи й не потребуючі фізичної напруги при витраті енергії 

не більше 120 ккал/година). 

Таблиця 4.1. Оптимальні й допустимі параметри (для постійного робо-

чого місця) мікроклімату в приміщенні. 

 

Параметри 

Холодний період Теплий період 

оптимальні допустимі оптимальні допустимі 

Температура 
0
С 22-24 21-25 23-25 22- 28 

Відносна вологість, % 40-60 80 40-60 75 

Швидкість руху повітря, 

м/с 
0,1 0,1 0,1 0,1-0,2 

У приміщенні використовується 6-ти секційна чавунна батарея центра-

льного 

 опалення для підтримки нормальної температури повітря в холодну по-

ру року. Також є кондиціонер для підтримки постійної температури в примі-

щенні. 

Для підтримки необхідних параметрів повітря в приміщенні використо-

вується природна  вентиляція. У приміщенні є вікно, яке можна відкривати, 

якщо буде потреба в теплий період і кватирка - відкривається в холодний 

 період. Шкідливі речовини в приміщенні не зберігаються й не використову-

ються. 

Фактичні параметри мікроклімату  в робочій зоні відповідають приведе-

ним вище нормам ДСН 3.3.6.042–99. 

3.1.5 Електробезпека 

Згідно ДБН В2.5-27-2006 та ПУЕ-2017 науково-дослідницька лаборато-

рія відноситься до приміщень без підвищеного ризику. Електроустаткування 

належить до приладів до 1000 В. Устаткування, що використовується, відпо-

відно ДСУ 12.2.007.9-2007 належить до устаткування класів  І та ІІ за елект-

розахистом. 
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У процесі експлуатації електронно-обчислювального обладнання люди-

на може доторкнутися до частин електроустаткування, які перебувають під 

напругою. Оцінка небезпеки дотику до струмоведучих частин відноситься до 

визначення сили струму, що протікає через тіло людини, і порівняння його із 

допустимим значенням відповідно до існуючих норм. У загальному випадку 

допустима величина струму, що протікає через тіло людини, залежить від 

схеми підключення електроустаткування до електромережі, роду й величини 

напруги живлення, схеми включення. 

При виконанні розрахунків для дипломного проекту використовувався 

персональний комп'ютер - І і II клас захисту, що живиться напругою 220 В. 

Для правильного визначення необхідних засобів та заходів захисту від ура-

ження електричним струмом необхідно знати допустимі значення напруг до-

торкання та струмів, що проходять через тіло людини. 

Гранично допустимі значення напруги на корпусі електрообладнання 

при застосуванні систем заземлення TN-S, при аварійному режимі роботи 

електроустановки приведено в табл.4.2 

Таблиця 4.2 

t(сек) до 0.1 0.2 0.5 0.7 0.9 >1 cек 

до 5 сек 

Uдоп.дог 

(В) 

500 400 200 130 100 65 

 

Основними технічними засобами, що забезпечують безпеку робіт (згідно 

ПУЕ-2017) є: надійна ізоляція, захисне заземлення, занулення, захисне відк-

лючення, засоби індивідуального захисту. У системі трифазних мереж із глу-

хо заземленою нейтраллю, яка використовується у науково-дослідницькій 

лабораторії, найкращими засобами захисту є: надійна ізоляція струмоведучих 

частин електроустаткування а також занулення відповідно до ПУЕ (з'єднання 

елементів, що перебувають під напругою, із глухо заземленою нейтраллю). 
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3.1.6 Розрахунок захисного відключення електромережі при аварій-

ному режимі роботи електрообладнання 

Виконаємо розрахунок ланцюга захисного відключення фазного проводу 

при короткому замиканні (КЗ). Струм КЗ можна обчислити за формулою: 

 

 
0

,Ф
КЗ

Ф ТР

U
І

R R Z


 
 (3.8) 

 

де  Ф = 220 В - напруга фазного проводу;   = 1,6 Ом - опір нульового про-

воду; Ф = 1,7 Ом - опір фазного проводу; ТР    0,1 Ом - еквівалентний опір 

трансформатора. 

 

 
220

64,7 .
1,6 1,7 0,1

КЗІ А 
 

 (3.9) 

 

Струм спрацьовування автоматів захисту з електромагнітним розпилю-

вачем повинен бути в 1,4 рази менше струму короткого замикання при струмі 

до 100 А. 

 
64,7

46,21 .
1,4

СПРІ А   (3.10) 

 

Таким чином, струм спрацьовування автомата повинен бути менше 

15,6 А.  

Автомати максимально струмового захисту, встановлені у науково-

дослідницькій лабораторії задовольняють цим умовам ( СПР< 15,6 А, СПР< 

0,2 с.). 

Розрахуємо напругу дотику до корпусів електрообладнання при їх ава-

рійному режимі роботи: 

 

 0 103.52 .ДОТ КЗU І R В    (3.11) 
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Відповідно до ГОСТ 12.1.038-88, щоб ця напруга була безпечна для лю-

дини, необхідно використовувати автомати максимально струмового захисту 

у яких час спрацьовування менше 0,8с. 

Із проведених розрахунків видно, що у науково-дослідницькій лаборато-

рії основним захистом від поразки електричним струмом є занулення та за-

стосування пристроїв максимального струмового захисту. 

3.2 Перевірочний розрахунок еквівалентного опору заземлюючого 

пристрою 

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ-2017) обмежують найбі-

льші опори заземлення,  Д: при сумарній потужності генераторів або транс-

форматорів в мережі живлення не більше 100кВт або 100 кВА – 10 Ом;в ін-

ших випадках – 4 Ом; 

При використанні штучного заземлення повинна виконуватись 

ва   Д. 

Нехай тип заземлення – вертикальний електрод – стержень довжиною 4 

м і діаметром d = 0.01м. Питомий опір ґрунту ρ - 100Ом  м (для суглинку). З 

урахуванням кліматичного коефіцієнта Ф = 2, маємо: 

 

 200 .РОЗРАХ Ф Ом м      (3.12) 

Визначимо опір розтікання струму заземлювачів: 

 

 1

2 4
ln 0,5 ln ,

2

L t L
R

L d





     
       

    
 (3.13) 

 

де       Ом  м;     м;        м;     м. 

Підставивши числові значення, маємо: 

 1

200 2 4 4 4 4
ln 0,5 ln 55,2 ,

2 4 0,01 4 4 4
R Ом



      
       

    
 (3.14) 
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Таким чином, опір штучного заземлювача більше нормованого значен-

ня, тому необхідно паралельно з'єднати декілька однотипних заземлювачів:   

 
1 ,ЗВ

E

R
R

n 
 


 (3.15) 

де  Е     – коефіцієнт, що враховує взаємне екранування заземлювача;  п = 

20;     ⁄  ( – відстань між заземлювачами), заземлювачі розташовані по 

контуру. 

 зв       Ом 

Довжина сполучної смуги: 

 

 4 20 80 .СПОЛL a n м      (3.16) 

 

Ширина смуги 0.02м, а відстань від смуги до поверхні землі 1м. Тоді 

опір розтікання струму сполучної смуги: 

 

2 22 200 2 80
ln ln 5,32 ,

2 2 80 0,01 1

СПОЛ
П

СПОЛ СПОЛ СПОЛ

L
R Ом

L В Н



 

    
       

     
 (3.17) 

 

З урахуванням коефіцієнта використання смуг  П     :  

 

 6,65 .П
П

П

R
R Ом


   (3.18) 

 

Еквівалентний опір заземлювача складається з паралельно включених 

 П і  зв: 

 
5,52 6,65

3,1
5,52 6,65

П ЗВ
ЕКВ

П ЗВ

R R
R Ом

R R

 
  

 
 (3.19) 

Отримане значення опору заземлювача менше гранично допустимого Д,  

що відповідає вимогам ДБН В2.5-27-2006 та ПУЕ-2017. 
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ВИСНОВКИ 

Розвиток виробництва за традиційною технологією стримується висо-

кими матеріальними витратами, енергоємністю технологічних процесів та 

екологічною шкідливістю реагентів.  

Розроблено експериментальну установку з циліндричним ступінчатим 

концентатором. Це дозволяє здійснювали експериментальні дослідження ха-

рактеристик процесу освітлення патоки з урахуванням особливостей ультра-

звукового поля в об’ємі середовища, що обробляється. 

Розроблена методика обробки сировини в ультразвуковому кавітаційно-

му полі враховує низку параметрів ультразвукової обробки та технологічних 

вимог. Обрана методика дослідження впливу УЗ на освітлення патоки забез-

печує об’єктивну її оцінку. 

Результати після озвучення ультразвуком патоки говорять про те, що іс-

нує певне оптимальне значення для часу озвучування та концентрації бенто-

ніту, щоб отримати найкращий результат освітлення. 

Розробка перспективних конструкцій кавітаційних апаратів для освіт-

лення патоки та забезпечення високої ефективності роботи потребує здійс-

нення комплексних досліджень. 
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