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ВСТУП 
 
Розвиток харчових виробництв неможливий без створення нових і 

вдосконалення існуючих технологій, створення нової продукції, надання 
традиційним продуктам нових властивостей. При всьому різноманітті існуючих 
на сьогодні підходів найбільш ефективно вирішуються питання інтенсифікації 
технологічних процесів за рахунок викорис тання нових видів енергії та 
високоефективного підведення енергії до взаємодіючих речовин. Тому одним з  
перспективних напрямів створення нових і інтенсифікації існуючих процесів 
хімічних, мікробіологічних і харчових технологій є використання енергії 
ультразвукових коливань високої інтенсивнос ті. Досвід застосування енергії 
ультразвукових коливань свідчить про позитивний вплив практично на всі 
відомі процеси хімічних, мікробіологічних і харчових технологій.  

Унікальні переваги ультразвукових технологій повинні були забезпечити 
їхнє найширше використання при створенні конкурентної продукції. Проте їх 
розвиток в останні десятиліття було припинено, а переваги повною мірою не 
реалізовані й дотепер. Основна причина полягає в тому, що розвиток 
ультразвукових технологій відбувався без урахування багатьох чинників, як 
об’єктивного так і суб’єктивного характеру. Фактично був відсутній 
комплексний підхід до проектування ультразвукового устаткування, що 
дозволяє враховувати вплив технологічних середовищ на роботу апаратів, 
забезпечувати оптимальний ультразвуковий вплив під час викорис тання різних 
електронних генераторів і коливальних систем. 

Перспективність викорис тання ультразвукових технологій в харчовій та 
інших галузях промисловості спонукає необхідніс ть подальшого розвитку й 
удосконалення апаратів для підвищення ефективності процесів харчових 
виробництв – збільшення продуктивності, зниження енергоспоживання,  
раціонального використання сировини, підвищення якості продукції. 
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ТЕМА 1. УЛЬТРАЗВУКОВІ КОЛИВАННЯ 
 
1.1. Природа і властивості ультразвукових коливань. Відмінні риси 

ультразвукових коливань 
Якщо в суцільному середовищі – газах, рідинах або твердих тілах 

частинки середовища виявляться виведеними з положення рівноваги, то пружні 
сили, що діють на них з боку інших час тинок, повертатимуть їх в положення 
рівноваги. При цьому частинки будуть здійснювати коливальний рух.  
Поширення пружних коливань в суцільному середовищі є хвилеподібним 
процесом. 

Коливання з частотою від одиниць Герц (Гц) до 20 Герц називаються 
інфразвуковими, при частоті від 20 Гц до 16–20 кГц коливання створюють 
чутні звуки. Ультразвукові коливання відповідають частотам від 16–20 кГц до 
108 Гц, а коливання з частотою більше 108 Гц отримали назву гіперзвуком. 

Фізична природа пружних коливань однакова у всьому діапазоні час тот.  
Для розуміння природи пружних коливань розглянемо їх властивості. 

Форма хвилі – це форма хвильового фронту, тобто сукупності точок, що 
володіють однаковою фазою. Коливання площині с творюють плоску звукову 
хвилю, якщо випромінювачем служить циліндр, періодично стискується і 
розширюється у напрямку свого радіусу, то виникає циліндрична хвиля.  
Точковий випромінювач, або пульсуюча кулька, розміри якої малі в порівнянні 
з довжиною випромінюваної хвилі, утворює сферичну хвилю. 

Звукові хвилі поділяються на кшталт хвиль: вони можуть бути 
поздовжніми, поперечними, вигинистими, крутильними в залежності від умов 
збудження і поширення. У рідинах і газах поширюються тільки поздовжні 
хвилі, в твердих тілах можуть виникати також поперечні і інші з перерахованих 
типів хвиль. У поздовжній хвилі напрямок коливань час тинок збігається з 
напрямком поширення хвилі, поперечна хвиля поширюється перпендикулярно 
напрямку коливань частинок. 

Будь-яка хвиля як коливання, що розповсюджується в часі і в просторі,  
може бути охарактеризована частотою, довжиною хвилі і амплітудою. При 
цьому довжина хвилі λ пов’язана з частотою f через швидкість поширення хвилі 
в даному матеріалі c: 

λ = c/f.      (1.1) 
 

Частота – це кількість коливань, що здійснюються системою в одиницю 
часу; довжина хвилі – це відстань, яку проходить хвиля за час, що дорівнює 
періоду коливань T (T = 1/f), тобто за час, витрачений на одне коливання; 
амплітуда коливань – це максимальне відхилення коливальні системи від 
положення рівноваги. 

За своєю фізичною природою звукові і ультразвукові коливання нічим 
один від одного не відрізняються. Це пружні коливання в матеріальних 
середовищах. Розглянемо, якими параметрами можна охарактеризувати хвилю. 
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Довжина хвилі λ – це відстань, яку проходить хвиля, поки частка 
середовища здійснює один коливальний рух. Відс тань між сусідніми 
максимумами або мінімумами обурення вважають довжиною хвилі. 

Амплітуда коливань А являє собою максимальне зміщення частинки з  
положення рівноваги під час її коливального руху, викликаного порушенням 
частинок середовища. 

Частота коливань f  – це число коливань, що здійснюються часткою 
середовища за одну секунду. Одиницею час тоти є Герц (Гц). Для звукових 
хвиль, що генеруються середовищем, характерний безперервний ряд або 
діапазон частот. Найнижча частота хвилі називається основною, або власною, а 
решта є гармоніками, або обертонами. Частота другої гармоніки в два рази 
перевищує власну частоту системи. Аналогічно час тота третьої гармоніки 
перевищує її в три рази і т.д. 

Період коливань Т – це час, необхідний частці для здійснення одного 
коливального руху. За визначенням час, за яке хвиля виробляє f коливань,  
дорівнює 1 секунді. 

Коливання – це зворотно-пос тупальний рух з одного крайнього 
положення в інше і назад через положення рівноваги. 

Фаза коливань φ – це відношення зміщення коливається частки в даний 
момент часу до його амплітудному значенням. Якщо точки коливального 
процесу знаходяться в одній фазі (їх різниця фаз складає 2π), то відстань між 
цими двома точками дорівнює одній довжині хвилі X. 

Швидкість поширення коливань с – це відс тань, пройдена хвилею за одну 
секунду. 

Існують певні особливості ультразвукових коливань. 
Зазвичай кордоном початку ультразвукового діапазону частот прийнято 

вважати 16-20 кГц. Слід зазначити, що настільки великий діапазон обраний з  
тієї причини, що для кожної людини межа ультразвуку (нечутнос ті звуку) 
індивідуальна. Для деяких це 10 кГц, для інших – 20 кГц, а зустрічаються 
унікальні люди здатні сприймати і 25 кГц. 

Ще більш складна проблема з визначенням верхньої межі 
ультразвукового діапазону. Можливості людського вуха тут не грають ролі, і 
доводиться відштовхуватися від фізичної природи пружних коливань, які 
можуть поширюватися в матеріальному середовищі за умови, довжина хвилі 
більше міжатомних відстаней. 

Довжина їх хвилі пропорційна 1/f . λ=с/f. На підставі досліджень 
встановлено існування УЗ коливань з частотою, більшою ніж 100 МГц. УЗ 
більш високої частоти загасає настільки, що коливання поглинаються 
безпосередньо біля поверхні випромінювача. 

На практиці використовуються УЗ коливання з частотою до 25 МГц.  
Коливання таких високих частот можуть поширюватися тільки в кристалах. 

Відмінні риси ультразвукових коливань наступні: 
1. Ультразвукові коливання, маючи велику частоту f  у порівнянні з і 

звуковими коливаннями при однаковій швидкості поширення,  
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характеризуються значно більш короткими довжинами хвиль. Ультразвукові 
коливання в різних середовищах з довжиною хвилі, що не перевищує 1–10 мм, 
за своїми властивостями аналогічні світловим променям. Це дозволяє не тільки 
фокусувати коливання, але і формувати направлене випромінювання, тобто 
направляти енергію в потрібному напрямку і зосереджувати її в потрібному 
обсязі. 

2. УЗ коливання можуть поширюватися в будь-яких матеріальних 
середовищах (в прозорих і непрозорих середовищах, провідниках і 
діелектриках тощо), що дозволяє викорис товувати їх для дослідження і впливу 
на полімери, метали, рідини, гази і ін. 

3. Потужність ультразвукових коливань, які розповсюджуються в 
середовищах, пропорційна квадрату частоти, і тому, на відміну від потужності 
звукових коливань дуже велика. Потужність ультразвукових коливань може 
досягати сотень кіловат, а інтенсивність (енергія, яка поширюється через  
одиницю площі в одиницю часу) – 1–1000 Вт/см2. За такої інтенсивності 
ультразвукового впливу всередині матеріальних тіл може поширюватися дуже 
велика енергія механічних коливань. В ході поширення хвилі (в коливальному 
процесі) виникають перепади звукового тиску, що перевищують десятки МПа. 

Крім того, не слід забувати, що це тиск змінює свій знак, переходячи в 
розрядження з частотою, більшою 20 тисяч раз в секунду. 

Можливість введення величезних енергій дозволяє підвищувати 
ефективність безлічі різних технологічних процесів, створювати нові матеріали,  
отримувати нові речовини, вирішувати багато питань технологічного контролю 
і вимірювань. Ці властивості покладені в основу застосування УЗ. 

 
1.2. Використання ультразвукових коливань 
Сьогодні розвивається нова галузь знань – біоакустика, що вивчає форми, 

способи і системи звукового спілкування. Виявляється, багато живих істот в 
процесі еволюції навчилися викорис товувати ультразвукові коливання для 
орієнтації в просторі. 

Вчені виявили безліч різних прикладів використання ультразвуку 
тваринами. Найчастіше це сигнали попередження про небезпеку, вираження 
погрози, задоволення, перемоги тощо. 

Розвиток біоакустики підігрівається не простою цікавіс тю, а вимогами 
практики. Знання, що видобуваються, біоакустикою, використовуються при 
проектуванні нових приладів. 

Приклади використання отриманих знань: охорона від птахів аеродромів,  
захист полів від шкідників, управління поведінкою стадних тварин. 

Найбільш широко ультразвук використовується мешканцями морів.  
Вс тановлено, що в воді УЗ поширюється зі швидкістю 5300 км/год. Ніщо не 
може рухатися у воді швидше, ніж УЗ коливання. Якщо в повітрі джерело 
потужністю в 100 кВт чути на відстані 15 км, то в воді джерело потужністю 
1 кВт поширюється до 100 км. Вода прозора для ультразвуку, як повітря для 
світла. Коливання, що випромінюються рибами, креветками та іншими 
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морськими тваринами, дозволяють виявляти їх рибалкам. Ці ж випромінювання 
дозволяють визначати місцезнаходження косяка риб і його розміри. 

Багато представників тваринного світу мають можливість приймати і 
відтворювати УЗ. Так, наприклад, морська свинка, сова, сіра миша, борсук, 
водяні жуки, деякі нічні метелики сприймають звуки з частотою до 100 кГц. 
Собаки і коні чують УЗ. Кажани, дельфіни, кити не можуть існувати без  
використання ультразвуку – він замінює їм зір. 

Принцип орієнтації кажанів і дельфінів – ехолокація. Летюча миша 
здатна виявляти в польоті перешкоди у вигляді дротиків діаметром 0,08 мм (в 
24 рази менше за розмірами, ніж допускають теоретичні розрахунки). Дельфін 
на відстані 20 метрів безпомилково підпливає до кинутої в воду дробинки. 

Механізми ехолокації, створені природою дуже складні і до кінця не 
досліджені. Сьогоднішній рівень техніки дозволяє змоделювати ехолокатор 
дельфіна. Але якщо у дельфіна він важить 200 г, то створений людиною апарат 
важить більше 100 кг. 

 
1.3. Отримання ультразвуку людиною. П’єзоефект. Магнітострикція 
Практичне використання людиною ультразвуку розпочато після 

відкриття в 1880 році братами Жаком і П’єром Кюрі п’єзоелектричного ефекту 
(«п’єзо» по-грецьки «дарувати»). Вперше цей ефект виявлений у гірського 
кришталю (різновиди кварцу). 

Сутність п’єзоефекту полягає в наступному: якщо деформувати пластину 
кварцу, то на її гранях з’являються протилежні за знаком електричні заряди, це 
явище називається прямим п’єзоефектом. 

Механізм прямого п’єзоефекту пояснюється виникненням і зміною 
дипольного моменту елементарної комірки крис талічної решітки в результаті 
зсуву зарядів під дією механічної напруги. Таким чином, на гранях 
п’єзоелектричного матеріалу виникають електричні заряди. 

Але виявилося, що існує і зворотний п’єзоефект. Якщо прикладати до 
пластині змінна електрична напруга, то кристал починає стискатися і 
розширюватися (змінювати геометричні розміри) з частотою прикладається 
напруги. Механізм зворотного п’єзоефекту полягає в наступному. Під час дії 
електричного поля на елементарні заряди в осередку відбувається їх 
переміщення і, як наслідок, зміна середніх відс таней між ними, тобто 
деформація всього кристала. 

Виготовлена з п’єзоелектричного матеріалу деталь простої геометричної 
форми (стрижень, пластина, диск, циліндр і т.п.) з нанесеними на її певні 
поверхні електродами називається п’єзоелементом. 

П’єзоелементи входять до складу п’єзоелектричного перетворювача.  
Перетворювач забезпечує перетворення енергії електричних коливань в енергію 
механічних коливань і вводить її в обробній середовища. 

Природний кварц доріг, і тому були створені штучні п’єзоматеріалів на 
основі титанату барію і цирконату титанату свинцю. У цих матеріалів 
п’єзоефект в 100 разів більше, ніж у кварцу. Аналогічні матеріали були 
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виявлені серед магнітних матеріалів і отримали назву магнітос трикційних 
матеріалів. Виявилося, що приміщення магнітострикційного стрижня в 
спрямоване вздовж нього магнітне поле призводить до зміни геометричних 
розмірів стрижня. 

На основі магнітострикційних і п’єзокерамічних матеріалів 
розробляються ультразвукові перетворювачі. Перетворювачі – пристрої, що 
забезпечують перетворення енергії електричних коливань в механічні пружні 
коливання. 

Одне з основних застосувань ультразвуку пов’язано з можливістю 
перенесення в матеріальних середовищах величезних енергій, спрямованих на 
розвиток і вдосконалення промислових технологій. 

Перспективним напрямком інтенсифікації технологічних процесів є 
використання енергії механічних коливань ультразвукової частоти високої 
інтенсивності. 

Ефективніс ть УЗ впливів на різні технологічні процеси підтверджена 
численними дослідженнями і досвідом, що дозволили встановити наступне: 

1. Застосування ультразвукових коливань високої інтенсивнос ті 
забезпечує 10–1000-кратне прискорення процесів, що протікають між двома або 
кількома неоднорідними середовищами (розчинення, очищення, знежирення,  
дегазація, фарбування, подрібнення, просочення, емульгування, екстрагування,  
кристалізація, полімеризація, запобігання утворенню накипу, гомогенізація,  
ерозія, хімічні і електрохімічні реакції тощо). При цьому збільшується вихід 
корисних продуктів (наприклад, екстрактів), і їм надаються додаткові 
властивості (наприклад, біологічна активніс ть і с терильність), а також вдається 
отримати речовини з новими властивостями (наприклад, тонкодисперсні 
емульсії і суспензії). 

2. Використання ультразвукових коливань дозволяє здійснювати 
технологічні процеси, які не реалізовані або складно реалізовані традиційними 
методами – забезпечувати розмірну обробку (свердління, зняття фасок, 
виконання пазів) крихких і твердих матеріалів, таких як кераміки,  
напівпровідникові матеріали, скло, самоцвіти, ферити, надтверді сплави і стали. 

3. Ультразвукові коливання дозволяють інтенсифікувати багато процесів,  
що відбуваються на кордоні контакту матеріалів (зварювання полімерних 
матеріалів, склеювання, просочення різних матеріалів), прискорюючи 
технологічні процеси і підвищуючи якіс ть одержуваних виробів. 

Безперечні і унікальні переваги УЗ технологій повинні були забезпечити 
їх широке використання при вирішенні складних проблем сучасних 
виробництв, орієнтованих на випуск конкурентоспроможної продукції. 

На жаль, зазначені вище досягнення ультразвукових технологій до 
теперішнього часу мало відомі широкому спільноті промисловців і досить рідко 
використовуються в практичній виробничої і побутової діяльнос ті. 
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1.4. Сфери практичного застосування ультразвуку 
Практичне застосування УЗ розвивається в двох напрямах: 
1. Застосування хвиль малої інтенсивності (низькоенергетичні коливання,  

що не приводять до необоротних змін в матеріалах і тілах, через які вони 
поширюються) для контролю, вимірювань, досліджень внутрішньої структури 
матеріалів і виробів (рівнеміри, витратоміри, аналізатори складу газ ів, рідини і 
твердих речовин, дефектоскопи). 

2. Застосування високоенергетичних коливань – хвиль високої 
інтенсивності – для активного впливу на речовини і зміни їх с труктури і 
властивостей. 

Сфера застосування УЗ коливань низької інтенсивності (умовно до 
1 Вт/см2) дуже широка: 

1. УЗ прилади для контролю хімічних характеристик різних матеріалів і 
середовищ. Всі вони засновані на зміні швидкості УЗ коливань в середовищі і 
дозволяють визначати: 

– концентрацію бінарних сумішей; 
– щільніс ть розчинів; 
– ступінь полімеризації полімерів; 
– наявність в розчинах домішок, газових бульбашок; 
– швидкість протікання хімічних реакцій; 
– жирність молока, вершків, сметани; 
– дисперсність у гетерогенних системах тощо. 
Роздільна здатність сучасних УЗ приладів 0,05%, точність вимірювань 

швидкості поширення на зразках довжиною 1 м становить 0,5–1 м/с (швидкість 
в металі більше 5000 м/с). Практично всі вимірювання проводяться методом 
порівняння з еталоном. 

2. Прилади для контролю фізико-хімічних характеристик, засновані на 
вимірі загасання ультразвуку. Такі прилади дозволяють здійснювати 
вимірювання в’язкості, вимірювання щільності, складу, вміст домішок, газів і 
т.п. Використовувані методики також засновані на методах порівняння з  
еталоном. 

3. УЗ витратоміри рідин в трубопроводах. Їх дія також засновано на 
вимірі швидкості поширення УЗ коливань уздовж потоку рідини і проти 
потоку. Порівняння двох швидкостей дозволяє визначити швидкість потоку, а 
при відомому перетині трубопроводу витрата. 

Такий витратомір забезпечує вимір об’ємної витрати і сумарного обсягу 
(кількості) рідин, що протікають в напірних трубопроводах систем 
водопостачання, каналізації та нафтопродуктозабезпечення без врізання в 
діючий трубопровід. Принцип дії витратоміра полягає в вимірі різниці часу 
проходження ультразвукової хвилі по потоку і проти потоку контрольованої 
рідини, перерахунку її в миттєве значення витрати з подальшою інтеграцією. 

Похибка приладу складає 2% від верхньої межі вимірювання. Верхня і 
нижня межі вимірювання встановлює оператор. Регулятор потоку включає в 
себе блок датчиків (складається з двох ультразвукових датчиків і прис трої для 
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їх кріплення на трубі) і електронний блок, з’єднані радіочастотним кабелем 
довжиною до 50 м (стандартно – 10 м). Датчики встановлюються на 
прямолінійній ділянці трубопроводу на зовнішній поверхні, очищеної від 
бруду, фарби і іржі. Умова правильної установки датчиків – наявніс ть прямого 
ділянки труби не менше 10 діаметрів труби – перед, і 5 діаметрів – після 
датчиків. 

4. Сигналізатори рівнів. Принцип дії заснований на локації рівня рідких 
або сипучих матеріалів ультразвуковими імпульсами, що проходять через  
газове середовище, і на явищі відображення цих імпульсів від кордону розділу 
газ-контрольована середа. 

Мірою рівня при цьому є час поширення звукових коливань від 
випромінювача до контрольованої кордону розділу середовищ і назад до 
приймача. Результат вимірювання виводиться на персональний комп’ютер, де 
все вимірювання запам’ятовуються, з подальшою можливіс тю їх перегляду і 
аналізу, а також підключення до системи автоматизованого збору та обробки 
даних. Рівневимірювач в складі системи може включати кінцеві автомати,  
насоси та інші пристрої при рівні вище максимального і нижче мінімального 
значення, що дозволяє автоматизувати технологічний процес. Додатково 
формується струмовий вихід (0,5 мА, 0,20 мА) для самописних приладів. 

Сигналізатор рівня дозволяє контролювати температуру середовища в 
резервуарах. Основним форматом даних, що виводяться є відстань від вершини 
резервуара до поверхні міс титься в ньому речовини. За бажанням замовника, 
при наданні необхідної інформації можлива доробка пристрої для виведення 
висоти, маси або об’єму речовини в резервуарі. 

5. УЗ аналізатори складу газів засновані на використанні залежнос ті 
швидкості УЗ в суміші газів від швидкостей в кожному з і складових цю суміш 
газів. 

6. Охоронні УЗ пристрої засновані на вимірі різних параметрів УЗ полів 
(амплітуди коливань при перекритті прос тору між випромінювачем і 
приймачем, зміні частоти при відображенні від рухомого об’єкта тощо). 

7. Вимірювачі температури газ ів і пожежні сповіщувачі, засновані на 
зміні швидкості поширення при зміні температури середовища або появі диму. 

8. Прилади ультразвукового неруйнівного контролю. Неруйнівний 
контроль є одним з основних технологічних прийомів забезпечення якості 
матеріалів і виробів. Ні один виріб не повинно експлуатуватися без перевірки.  
Можна перевірку здійснити шляхом випробувань, але так можна випробувати 
1–10 виробів, але не можна перевірити 100% всіх виробів, тому що перевірити 
– це значить зіпсувати все вироби. Тому перевіряти необхідно, не руйнуючи. 

Одні з найбільш дешевих, простих і чутливих є УЗ метод неруйнівного 
контролю. Головними перевагами в порівнянні з іншими методами неруйнівних 
випробувань є: 

– виявлення дефектів, що знаходяться глибоко всередині матеріалу, що 
стало можливим завдяки поліпшеній проникаючої здатності. Ультразвукове 
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обстеження проводиться до глибини кількох метрів. Контролю піддаються різні 
вироби, наприклад, довгі сталеві стрижні, роторні штампування тощо; 

– висока чутливіс ть при виявленні надзвичайно малих дефектів довжиною 
кілька міліметрів; 

– точне визначення місця розташування внутрішніх дефектів, оцінка їх 
розміру, характерис тика напрямки, форми і природи; 

– достатніс ть доступу тільки до однієї зі сторін вироби; 
– контроль процесу електронними засобами, що забезпечує майже миттєве 

виявлення дефектів; 
– об’ємне сканування, що дозволяє обстежити обсяг матеріалу; 
– відсутніс ть вимог щодо заходів обережності, пов’язаних зі здоров’ям; 
– портативніс ть обладнання. 

На сьогодні основні процеси, що реалізуються і інтенсифікуються за 
допомогою високоенергетичних ультразвукових коливань, прийнято розділяти 
на три основні підгрупи в залежності від виду середовища, в якій вони 
реалізуються. Залежно від виду середовища процеси умовно діляться на 
процеси в рідких, твердих, термопластичних матеріалах і газоподібних 
(повітряних) середовищах. 

Далі розглянемо приклади основних технологій, що реалізуються з  
використанням високоенергетичних ультразвукових коливань. 

1. Розмірна обробка. Ультразвукові коливання застосовуються для 
обробки крихких і особливо твердих матеріалів і металів. 

Основні технологічні процеси, які інтенсифікуються ультразвуковими 
коливаннями – це свердління, зенкування, нарізування різьб, волочіння дроту,  
полірування, шліфування, свердління отворів складної форми. Інтенсифікація 
цих технологічних процесів відбувається завдяки накладенню на інструмент 
ультразвукових коливань. 

2. УЗ очищення. Сьогодні існує безліч способів очищення поверхонь від 
різних забруднень. УЗ очищення швидша, забезпечує високу якіс ть і в ідмиває 
важкодоступні ділянки. При цьому забезпечується заміна високотоксичних,  
вогненебезпечних та дорогих розчинників звичайною водою. 

За допомогою високочастотних ультразвукових коливань проводиться 
очищення автомобільних карбюраторів і інжекторів за кілька хвилин. 

Причина прискорення очищення в кавітації, особливе явище, при якому в 
рідині утворюються дрібні газові бульбашки. Ці бульбашки лопаються 
(вибухають) і створюють потужні гідропотокі, які вимивають весь бруд. На 
цьому принципі існують сьогодні пральні машини і малі мийні ус тановки. УЗ 
очищає метали від полірувальних паст, прокат від окалини, дорогоцінні камені 
від полірувальних місць, ефективно відбувається очищення друкованих форм, 
прання тканин, мийка ампул, а також трубопроводів складної форми. Крім 
очищення, ультразвук здатний проводити видалення дрібних задирок, 
полірування. 

Ультразвуковий вплив в рідких середовищах знищує мікроорганізми і 
тому широко використовується в медицині і мікробіології. 
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Можлива й інша реалізація УЗ очищення – очищення диму від твердих 
частинок в повітрі. Для цього також використовується ультразвуковий вплив. 
Частинки в УЗ полі починають активно рухатися, співударятися і потім 
злипаються, осідають під дією сили тяжіння. Це явище називається 
ультразвуковою коагуляції і викорис товується для боротьби з туманом на 
аеродромах, на дорогах і в морських портах. 

3. УЗ зварювання. Сьогодні за допомогою ультразвукових коливань 
високої інтенсивності відбувається зварювання полімерних термопластичних 
матеріалів. Зварювання поліетиленових тюбиків, коробок, банок забезпечує 
відмінну герметичність. На відміну від інших способів, за допомогою 
ультразвуку можна варити забруднені плас тмаси, трубки з рідиною тощо. При 
цьому вміст стерилізується. 

За допомогою ультразвукового зварювання проводиться зварювання 
найтоншої фольги або дроту до металевої деталі. Причому УЗ зварювання є 
холодним зварюванням, оскільки шов формується при температурі нижче 
температури плавлення. Таким чином, з’єднуються зварюванням алюміній,  
тантал, цирконій, ніобій, молібден і т.п. 

Сьогодні ультразвукове зварювання знайшло найбільше застосування для 
високошвидкісних процесів пакування і виробництва полімерних пакувальних 
матеріалів. 

4. Пайка і лудіння. За допомогою високочастотних ультразвукових 
коливань проводиться пайка алюмінію. За допомогою УЗ можна лудити, а 
потім паяти кераміку, скло, що раніше було неможливо. Ферити, припаює 
напівпровідникових кристалів золотистих корпусам реалізуються сьогодні із  
застосуванням ультразвукової технології. 

5. Ультразвук в сучасній хімії. Сьогодні, як випливає з літературних 
джерел, сформовано новий напрямок в хімії – УЗ хімія. Вивчаючи хімічні 
перетворення, що відбуваються під дією УЗ, вчені встановили, що УЗ не тільки 
прискорює окислення, але в деяких випадках забезпечує відновлює дію. Таким 
чином, відновлюється залізо з оксидів і солей. 

Отримано позитивні результати по інтенсифікації УЗ наступних хіміко-
технологічних процесів: електроосадження, полімеризації, деполімеризації,  
окислення, відновлення, диспергування, емульгування, коагуляції аерозолів, 
гомогенізації, просочення, розчинення, розпилення, сушіння, горіння, дублення 
та ін. 

Електроосадження – процес, під час якого осаджений метал набуває 
дрібнокристалічної с труктури, зменшується його порис тіс ть. Таким чином, 
який здійснюють купрумування, лудіння, сріблення. Процес йде швидше і 
якість покриття вище, ніж в звичайних технологіях. 

При отриманні емульсій вода і жир, вода і ефірні масла, вода і ртуть,  
бар’єр незмішуваності долається завдяки УЗ. 

Полімеризація – це з’єднання молекул в одну. Ступінь полімеризації 
регулюється частотою УЗ. 
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Диспергування – отримання надтонких пігментів для отримання 
барвників. 

Сушка здійснюється без нагрівання біологічно активних речовин, в  
харчовій, фармакологічній промисловості. 

Розпилення рідин і розплавів. Інтенсифікація процесів в розпилювальних 
сушках. Отримання металевого порошку з розплавів. Ці розпилювальні 
пристрої виключають обертають і деталі, що труться. 

УЗ підсилює ефективніс ть горіння в 20 разів рідких і твердих палив. 
Просочення. У сотні разів швидше проходить рідина через капіляри 

просочується матеріалу. Використовується при виробництві руберойду, шпал, 
цементних плит, текстоліту, гетинаксу, просочення деревини модифікованими 
смолами. 

6. УЗ в металургії. Відомо, що метали при плавленні поглинають гази 
алюмінію і його сплави. 80% всіх газів в розплавленому металі доводиться на 
частку Н2. Це привід до погіршення якості металу. Гази вдається видаляти за 
допомогою УЗ, що дозволило в нашій країні створити спеціальний 
технологічний цикл і широко використовувати його при виробництві металів. 

УЗ сприяє загартуванню металів. В порошкової металургії УЗ сприяє 
злипанню час тинок виготовляється матеріалу. При цьому відпадає необхідніс ть 
в ущільненні великим тиском. 

7. УЗ в гірничій справі. Застосування ультразвуку дозволяє реалізувати 
наступні технології: 

– видалення парафіну зі стінок нафтових свердловин; 
– виключення вибухів метану в шахтах за рахунок його розпилення; 
– УЗ збагачення руд (флотація метод із застосуванням УЗ). 

8. УЗ в сільському господарстві. Ультразвукові коливання сприятливо 
впливають на насіння і зерна перед їх посадкою. Так, обробка насіння томатів 
перед посадкою забезпечує збільшення чисельності плодів, скорочує час 
дозрівання і збільшення кількості вітамінів. 

Обробка УЗ насіння дині і кукурудзи призводить до підвищення 
врожайності на 40%. 

При обробці УЗ насіння можна забезпечити дезінфекцію і ввести 
необхідні мікроелементи з рідини. 

9. Харчова промисловість. На практиці вже сьогодні реалізуються такі 
технології: 

– обробка молока для гомогенізації, стерилізації; 
– обробка для збільшення термінів зберігання і якості молока в 

замороженому вигляді; 
– отримання високоякісного порошкового молока; 
– отримання емульсій для хлібопечення; 
– обробка дріжджів на 15% підвищує їх зброджувальну силу; 
– отримання ароматичних речовин, пюре, витяг жиру з печінки; 
– виділення винного каменю; 
– екстрагування рослинної і тваринної сировини; 
– виробництво парфумів (6–8 годин замість року). 
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10. УЗ в біології. Великі дози ультразвуку вбивають мікроорганізми 
(стафілококи, стрептококи, віруси); малі інтенсивності ультразвукового впливу 
сприяють зростанню колоній мікроорганізмів. 

11. Вплив на людину. Ультразвукове вплив з інтенсивніс тю до  
0,1–0,4 Вт/см2 носить лікувальний вплив. В Америці лікувальним вважається 
вплив з інтенсивністю до 0,8 Вт/см2. 

12. У медицині. Ультразвукові скальпелі, прис трої для зовнішньої і 
внутрішньої ліпосакції, лапороскопічні інструменти, інгалятори, масажери 
знаходять саме широке застосування і дозволяють лікувати різні хвороби. 

 
ТЕМА 2. ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШИРЕННЯ 

УЛЬТРАЗВУКОВИХ КОЛИВАНЬ 
 
2.1. Звукові та ультразвукові коливання 
Звукові та ультразвукові коливання – це поздовжні до напрямку 

поширення пружні коливання матеріальних час ток. Це означає, що звук і 
ультразвук може виникати й поширюватися тільки в матеріальних 
середовищах, у вакуумі ні звук, ні ультразвук існувати не можуть. 

Під ультразвуковими коливаннями розуміють такі коливання, частота 
яких лежить за верхньою межею чутливості людського вуха, тобто перевершує 
приблизно 20 кГц. Звукові коливання, які за частотою перевищують цю 
величину, відносять до ультразвукових, тобто діапазон ультразвукових 
коливань перевищує 16 октав. У перерахунку на довжину хвиль це означає, що 
ультразвукові хвилі займають широкий діапазон, який перебуває у межах: 

– у повітрі (швидкість поширення звуку с ≈ 330 м/с, а довжини хвиль 
відповідно від λ ≈ 1,6 до λ ≈ 0,3·10-4 см); 

– у рідинах (швидкість поширення звуку приблизно с ≈ 1200 м/с, а 
довжини хвиль від λ ≈ 6 до λ ≈ 1,2·10-4 см); 

– у твердих тілах (швидкість поширення звуку с ≈ 4000 м/с, а довжина 
хвилі, з огляду на частотний діапазон в 16 октав, від λ ≈ 20 до λ 4·10-4 см). 

Саме невелика довжина ультразвукових хвиль і обумовлює їхнє 
застосування у всіх областях техніки, технології, медицини. 

Крім чисто поздовжніх хвиль, що поширюються в матеріальних 
середовищах, через неоднорідніс ть середовища відбиті хвилі можуть 
поширюватися й у площині, перпендикулярній до початкового напрямку – це 
поперечні хвилі. На поверхні розподілу двох матеріальних середовищ можуть 
виникати й поширюватися ультразвукові хвилі, пов’язані з обома 
середовищами – це поверхневі хвилі. 

Однак у всіх видах ультразвукових коливань напрямок переносу 
ультразвукової енергії збігається з напрямком, у якому коливаються 
матеріальні частки середовища або матеріалу. Крім того, при деяких умовах 
можливі резонансні явища, а також явища додавання й віднімання 
(компенсації) коливань, що дозволяють проводити аналогії акустичного поля з 
електромагнітним полем. 
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За свідченнями літературних джерел, аналізувати й аналітично описати 
звукове поле досить складно. Основні закони ультразвуку отримані в результаті 
дослідження однієї поздовжньої хвилі, але вони, як вхідні, застосовуються й 
для аналізу складних акустичних полів. 

Закони акустики слухового діапазону діють без зміни в облас ті 
ультразвуку. Однак спостерігаються деякі особливі явища, що не мають місця в 
чутному діапазоні, і обумовлені дуже малими довжинами хвиль 
ультразвукового діапазону. Порівняно простими технічними засобами можна 
одержати ультразвукові коливання великої інтенсивності, які важко одержати в 
акустичному діапазоні. Це дозволяє застосовувати ультразвук у різних 
технологічних процесах у якості своєрідного й ефективного інструмента 
наприклад під час обробки виробів, а також при змішуванні, або розподілі 
матеріалів, та інтенсифікації процесів що протікають у рідкій фазі. 

При використанні ультразвуку, необхідно розглядати основні закони 
поширення ультразвуку й виявити величини, що характеризують звукове поле. 
Таким чином, теорія ультразвукових коливань є основою проектування УЗКС й 
застосування ультразвукових коливань у промисловості. 

 
2.2. Модель, що описує плоску, однорідну звукову хвилю й швидкість звуку 
При дослідженні розповсюдження ультразвукових коливань 

використовують модель, що описує плоску, однорідну звукову хвилю й 
швидкість звуку, тому що всі найважливіші закономірнос ті чітко проявляються 
вже в цій найпрос тішій моделі. 

Хвильове рівняння, що описує пружне й поздовжнє до напрямку 
поширення збудження матеріальних часток, має наступний вигляд: 

 

.
dx

ad
dt

ad
2

2

2

2

c      (2.1) 
 

Ця аналітична модель відповідає найпрос тішій фізичній моделі, яку 
представлено на рис. 2.1. 

dx
daa 

dx
dpp

 
Рис. 2.1. Фізична модель однорідної плоскої звукової хвилі 
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Фізична модель представляє трубу, заповнену газом (наприклад,  
повітрям), вісь цієї умовної труби збігається з віссю х, а площа поперечного 
перерізу дорівнює одиниці площі (наприклад, 1 м2). 

Ліворуч у трубі є поршень, що рухається по ос і труби на величину а.  
Тиск, який виникає при цьому поширюється праворуч із кінцевою швидкістю й 
частки повітря, розташовані в поперечному перерізі F, що перебувають від 
поршня на відстані одиниці (наприклад, на відстані в 1 см), зміщаються 
вправоруч на величину a+(da/dx). Отже, об’єм повітря, що міститься в 
одиничному об’ємі, змінюється: 

 
.

dx
da


V
dV

      (2.2) 
 

Для адіабатичних процесів, що мають місце при звукових коливаннях у 
газах: 

 
const,  pVk        (2.3) 

 
де р – тиск газу;  

k – відношення питомої теплоємнос ті при постійному тиску й при 
постійному об’ємі. 

Якщо продиференціювати (2.3), можна одержати рівняння: 
 

.
dx
da

k
V
dV

k
p

dp
      (2.4) 

 
Якщо тиск у газі в стані спокою дорівнює 0p ; тоді при русі поршня  

(рис. 2.1) тиск буде змінюватися за законом: 
 

dx
dakppp 00 

.      (2.5) 
 

Якщо тиск, яким поршень тисне на газ у трубі, становить р, то на 
протилежну поверхню одиничного об’єму F діє тиск p+(dp/dx). 

Різниця цих двох величин дає перепад тиску, або силу, що діє на 
одиничний об’єм газу має вигляд: 

 

.
dx

ad
2

2

0kp
dx
dp

K        (2.6) 
 
Відповідно до законів механіки ця сила дорівнює добутку маси газу в 

одиничному об’ємі на його прискорення має вигляд: 



17 
 

,
dt

ad
dx

ad
2

2

02

2

0 kkp       (2.7) 
 

де 0  – початкова густина газу. 
Формулу (2.7) можна переписати так: 
 

,
dx

ad
dt

ad
2

2

0

0
2

2












p

k       (2.8) 
 

що повніс тю збігається з первісним хвильовим рівнянням (1.1), але в круглих 
дужках (2.8) відокремлено аналітичне рівняння для швидкості звуку в газах. 
Таким чином, швидкість звуку в газах буде дорівнювати: 

,c
0

0


p

k
       (2.9) 

де k – відношення питомої теплоємнос ті при пос тійному тиску й постійному 
об’ємі; 

0p  – тиск газу, що перебуває в спокої; 

0  – густина газу . 
Для визначення швидкості звуку в рідинах формулу (2.9) можна 

перетворити: 
,c2

d
dp

k       (2.10) 
 

відповідно до співвідношення р = const/V, можна одержати: 
.c2

dV
Vdp

k


       (2.11) 
 

Величина (-1/V)(d/dp) - ізотермічна здатність до стискування βіз, і, отже,  
формула (2.9) має вигляд: 

,c
із

k


       (2.12) 
 

(у такій формі запису виражається звичайно швидкість звуку в рідинах). 
 
2.3. Ультразвукова хвиля та її інформативні параметри 
Ультразвуковій хвилі властиві власні інформативні параметри. Нас тупні 

висновки зроблені в припущенні, що поршень фізичної моделі (рис. 2.1) 
зворотно переміщається уздовж осі труби за гармонійним законом, частинне 
рішення рівняння (2.1) для параметра а визначається як: 

 

,  
c
x

-tAsin  a 





        (2.13) 
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де а – зсув часток середовища щодо середнього положення; 
    А – амплітуда зсуву часток;  
    – кутова частота;  

t – час;  
с – швидкість звуку;  
х – лінійна координата по осі труби. 
а – це швидкість руху часток середовища, фазова швидкість. 

Рівняння (2.13) описує плоску гармонійну хвилю частоти f - (ω/2π), що 
поширюється в позитивному напрямку осі х (рис. 2.1), описує гармонійний 
процес, як у часі, так і в просторі. 

Якщо вважати просторову координату х – const, то рівняння (2.13) має 
вигляд 

  ,  -tAsin  a       (2.14) 
де φ = х/с – фазова постійна. 

Рівняння (2.14) визначає коливання час ток середовища в перетині труби,  
що відповідає пос тійній координаті х. 

Два наступні стани час ток, у перетинах х1 і х2, за однаковою фазою 
коливань, утворять період коливань Т. 

Тому: 
,2  )-(t-]-) T [(t        (2.15) 

 
де f – частота звукових коливань; 

,
1
T

f       (2.16) 
 

Якщо у рівнянні (2.13) час t – постійний, рівняння матиме вигляд: 

 , 
c
x

-Asin  a 





        (2.17) 

 
що визначає періодичний процес щодо напрямку поширення х. 

Дві сусідні точки звукової гармонійної хвилі на осі х, з однаковою фазою 
коливань, зв’язані співвідношенням: 

 

,2  
c
x

-- 
c

x
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        (2.18) 

Тоді: 

,
f
c

       (2.19) 
 

де   – довжина хвилі звукових (або ультразвукових) коливань. 
Використовуючи отримані співвідношення, вхідне рівняння (2.13) можна 

записати: 
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     (2.20) 

 
Якщо коливання часток середовища відбуваються в напрямку поширення 

хвилі, це поздовжні коливання. Для поздовжніх коливань, які розглядаються, 
звукові хвилі складаються із  тисків і розряджень з періодичніс тю Т, що 
чергуються , де частки середовища зворотньо коливаються уздовж осі х. 

Загальне рівняння для швидкості руху часток середовища можна 
одержати, диференціюючи по t (2.13) або (2.14): 

 

.Acos
2

   
x

-Acos U 





 












x

T
t

Tc
t     (2.21) 

 
Відповідно до цього рівняння, швидкість час ток коливається від нуля до 

деякої максимальної величини. 
Отже максимальна амплітуда коливальної швидкості буде дорівнювати: 
 

A  U        (2.22) 
 

Можна зробити висновок, що чим більша частота коливань, тим більша 
амплітуда коливальної швидкості часток; чим більша частота коливань, тим 
швидше частки середовища повинні переміщатися. 

Прискорення час ток середовища можна знайти, диференціюючи ще раз  
по t рівняння (2.21):  
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2Asin
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t
c
x

t    (2.23) 
 

Таким чином, максимальна амплітуда прискорення часток: 
 

. U- A - B 2        (2.24) 
 

Можна зробити висновок, що у звуковій або в ультразвуковій хвилі: 
– швидкість переміщення часток середовища зростає пропорційно 

частоті; 
– прискорення часток зростає пропорційно квадрату частоти коливань (за 

умови, що амплітуда А зсуву часток залишається незмінною). 
 
2.4. Енергія звукової хвилі 
Відмінна риса хвильового руху звукової хвилі – перенос енергії в  

позитивному напрямку координати х (рис. 2.1). Причому, у процесі коливань 
енергія періодично – з періодом Т/2 – переходить із потенційної (з області 
тиску) у кінетичну (під час руху часток і утворенні зони розрядження). 
Оскільки кожна час тка середовища коливається щодо свого середнього 
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положення (або положення рівноваги), то в класичному хвильовому процесі 
має місце передача енергії без переносу речовини (тобто час ток середовища). 
Елементарною фізичною моделлю такого процесу може бути система куль,  
розташованих на прямій лінії, які з’єднані між собою пружинами. При ударі по 
першій кулі всі кулі від другої до останньої будуть коливатися щодо своїх 
середніх положень, за зворотно-поступальним рухом відносно середнього 
положення ос танньої кулі з кінцевою масою й визначать перенос енергії удару 
від першої кулі до останньої. Крім того існують ще два важливих моменти 
відносно фізики переносу енергії звуковою хвилею: 

– при дуже великих питомих потоках звукової енергії можливий 
поступальний рух матеріальних час ток газу або рідини в напрямку поширення 
(як при вибусі). У фізичній моделі з кулями і з’єднуючими їх пружинами: при 
дуже сильному ударі по першій кулі вся система куль і пружин буде 
зміщуватися в напрямку поширення. Цей складний і «нестандартний» процес 
переносу енергії звуку називають явищем «звукового вітру». Перенос енергії 
звуку здійснюється як за рахунок коливання часток середовища щодо своїх 
середніх положень, так і за рахунок зсуву всієї маси речовини середовища в 
напрямку поширення. У технології ефект «звукового вітру» з успіхом 
застосовують для безконтактного змішування або розподілу агресивних рідин і 
слабо-поточних композицій, інтенсифікації технологічних процесів, які 
протікають в рідкому середовищі, при розгляданні фізичної сутності переносу 
енергії звуковою хвилею (це поздовжнє коливання матеріальних часток 
відносно середніх своїх положень) і фізичний перенос енергії електромагнітним 
полем (поперечне до напрямку поширення коливання двох векторів Е та В, що 
утворять вектор Умова-Пойнтинга), при цьому помітна принципова відмінніс ть 
першого процесу від другого. 

У першому випадку, це фактично механічний коливальний процес, 
параметри якого описуються законом механіки. У другому випадку, це 
безперервний потік електромагнітної енергії, що може бути описаний тільки 
законами електродинаміки. 

Якщо густина середовища, у якій поширюється хвиля, позначити через  , 
то кінетична енергія в одиниці об’єму буде дорівнювати: 

.
c
x

-tcosA
2
1

 U
2
1

Е 2222 





 к     (2.25) 

 
Середня кінетична енергія в одиниці об’єму, з огляду на середнє значення 

квадрата косинуса, рівним 1/2, буде дорівнювати: 
.A

4
1

Е 22к      (2.26) 
 

Середнє значення потенційної енергії Е в одиниці об’єму виражається 
тією ж величиною. Тому повна середня енергія звукової хвилі в одиниці об’єму 
розраховується як: 
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.пк EEE        (2.27) 
 

Величину E  ще називають повною середньою енергією звукової хвилі в  
одиниці об’єму, і аналітично вона може бути записана нас тупним чином: 

 
.U

2
1

 Af2 A
2
1

 22222  E     (2.28) 
 

У плоскій звуковій хвилі середня густина енергії залишається пос тійною,  
тому що поверхня хвильового фронту, що з’єднує точки з однаковою фазою, 
через яку проходить енергія, не міняється. У повітрі, у різних середовищах, у 
матеріалах сформований звуковий пучок не може зберігати фронт своєї хвилі 
плоским. Реально звуковий пучок розширюється і при цьому відхиляється від 
площини його фронт,  енергія звукової хвилі розподіляється в більшому 
тілесному куті. У сферичних звукових хвилях, випромінюваних точечним 
джерелом, енергія, що проходить через одиницю поверхні хвильового фронту,  
зменшується пропорційно квадрату відстані від джерела. 

Центром збудження, так званих, циліндричних хвиль, є пряма лінія, тому 
густина енергії звукової хвилі зменшується пропорційно першого ступеня 
відстані від джерела звуку. Формування необхідного хвильового фронту 
ультразвукового випромінювання ультразвуковим перетворювачем – це 
конкретне завдання при проектування УЗКС. 

 
2.5. Сила та інтенсивність звуку 
Із густиною енергії у звуковій хвилі простим чином зв’язані сила або 

інтенсивність звуку F. Під силою звуку F розуміють енергію, що проходить за 
одиницю часу через одиничну поверхню, орієнтовану нормально до напрямку 
поширення хвилі. 

У плоскій хвилі сила звуку дорівнює енергії, прикладеної до 
паралелепіпеда, площа основи якого дорівнює одиниці площі 1 м2, а висота 
визначається швидкістю звуку с у м/с для даного середовищі. Об’єм такого 
умовного паралелепіпеда буде вимірятися в м3, а енергія, що міститься в 1 м3 
визначається за формулою: 

.
c
F

EV        (2.29) 
 

Звідси для сили звуку можна одержати рівняння: 
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      (2.30) 
 

З формули (2.30), сила звуку залежить від густини середовища  , 
швидкості поширення звуку с і квадрата амплітуди коливальної швидкості U.  
Сила звуку вимірюється у Вт/м2. 
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Якщо інтегрувати силу звуку F у Вт/м2 по замкнутій поверхні S, що 
охоплює джерело звуку або ультразвуку, то можна визначити загальну 
акустичну енергію випE , яку випромінює джерело звуку в одиницю часу: 

 
,

S
вип FdSE       (2.31) 

 
тобто у результаті інтегрування можна одержати повну акустичну 

потужність джерела звуку випE , що вимірюється у Вт. 
Сила звуку F є інформативним параметром, за яким, наприклад, знаючи 

розміри апертури в м2 акустичного приймача і його чутливіс ть у Вт,  можна 
встановити енергетичний діапазон його роботи. Сила звуку також є однією з 
основних характерис тик УЗКС, що визначають ефективність їхнього 
застосування. 

З формули (1.30), сила звуку при всіх інших рівних умовах залежить від 
густини середовища  , де поширюється ультразвукова хвиля. 

При отриманні рівняння для тиску у звуковій хвилі D викорис товується 
ньютонівське рівняння руху. Відповідно до нього, добуток густини   одиниці 
об’єму на прискорення b повинен дорівнювати силі, що діє на одиничний 
об’єм, у  якості якого в звуковій хвилі приймається перепад тиску в напрямку її 
поширення, це величина d/dx. Рівняння руху відносно звукової хвилі в газі: 

 

,
dx
dD

b         (2.32) 
 

або з урахуванням рівняння (1.23) можна записати: 
 

.   Asin- 2

dx
dD

c
x

t 





      (2.33) 

 
Якщо інтегрувати рівняння (2.33) по х, безпосередньо можна знайти  

залежність звукового тиску D від координати й часу: 

 ,coscA D  D 0 





 

c
x

t      (2.34) 
де  D0 – атмосферний тиск у відсутності звукового поля: 

cU.  Ac  DA       (2.35) 
де AD  – амплітуда звукового тиску. 

Величина AD  при даній силі звуку (2.30) не залежить від частоти 
звукових коливань, тому за величиною амплітуди звукового тиску можна 
визначити силу звуку. Для цього застосовують співвідношення: 
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       (2.36) 
Якщо врахувати, що максимум і мінімум тиску лежать в межах однієї 

довжини хвилі в напрямку її поширення, у звуковому полі мають місце 
градієнти тиску. Рівняння для цих градієнтів можна знайти, диференціюючи 
рівняння (2.34) по х: 

 

. sin
c
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c
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c
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Середній градієнт тиску D  на ділянці звукової хвилі між точками 

максимуму й мінімуму звукового тиску буде дорівнювати: 
 

,
2

BD



        (2.38) 
 

де D  – середній градієнт тиску, атм /см; 
В – амплітуда прискорення часток середовища. 

При всіх інших рівних характеристиках звукової хвилі перепад звукового 
тиску пропорційний густині середовища.  

Всі параметри звукової хвилі в значній мірі визначаються властивостями 
середовища, в якому поширюється хвиля. Питома густина, «в’язкість»,  
«пружність» середовища (механічні характерис тики), звичайно, заважають,  
поширенню звукової хвилі. Для оцінки «опірності» середовища хвильовому 
поширенню звуку введені дві константи. 

Перша константа – це акустична твердість середовища, яка відображає 
залежність звукового тиску D від амплітуди зсуву часток середовища А; та 
розраховується як: 

... A
D

сQ ТA         (2.39) 
 

Константа .Т.AQ  в практиці акус тичних розрахунків має обмежене 
застосування, тому що прямо пов’язана із частотою ω, що й обмежує 
загальніс ть оцінки «опірнос ті» середовища поширенню звукових хвиль. 

Друга константа – це хвильовий (або акустичний) опір середовища, яка 
більш наочно й узагальнено показує його «опірність» поширенню звукових 
хвиль. За аналогією з електротехнікою в акустиці, як правило, використовують 
термін акустичного опору RA. Величина AR  пов’язана тільки із двома 
параметрами:   – густиною середовища й швидкістю поширення звукових 
хвиль у цьому середовищі – с, та розраховується як: 

 
,R A U

D
c        (2.40) 
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У зв’язку з цим визначається своєрідна й незвичайна для терміна «опір» – 
розмірність акустичного опору AR . Як видно з формули (2.40), акустичний опір 

AR  у діючій системі одиниць виміряється в кг·м-2·с-1. 
За даними розрахунками й експериментами, які підтверджують 

літературні джерела, для різних середовищ абсолютні значення AR  досить 
різко відрізняються один від одного. 

Форма запису акустичного опору записується в наступним чином: 
 

,R A U
D

       (2.41) 
 

де D – амплітуда звукового тиску;  
U – максимальна амплітуда коливальної швидкості. 

Акустичний опір зовні збігається з електричним законом Ома. Тому 
останнє співвідношення (2.41) вважають акустичним аналогом закону Ома. 

Але між електричним законом Ома і його акустичним аналогом,  
спорідненість тільки зовнішня, а існуючі відміннос ті принципові. Акустичний 
опір AR  на противагу омічному опору R аж ніяк не визначає енергію,  
перетворену в теплоту. Це принципова розбіжність між AR  і R підтверджується 
їхньою розмірніс тю в Омах. 

Константа AR  показує тільки «опірність» середовища поширенню 
звукових хвиль, тому абсолютно пружні середовища без втрат (тобто 
середовища, у яких енергія звукових коливань зовсім не перетворюється в 
теплову) також характеризуються акустичним опором. 

В цьому випадку вірніше ототожнювати акустичний опір AR  із  
хвильовим опором довжини лінії без омічних втрат, де немає перетворення 
електричної енергії в теплову. В ультразвуковій техніці акустичний опір AR  є 
найважливішим інформативним параметром. Так, на межі розділу середовищ, 
або матеріалів з різними значеннями акустичних опорів обов’язково виникають 
відбиті хвилі. Неоднорідності в матеріалах, що мають відмінні від основної 
маси матеріалу акустичні опори, також викликають відбиття. 

 
2.6. Тиск акустичного випромінювання 
Тиск випромінювання, або тиск звуку, виникає при зустрічі звукової 

хвилі з перешкодою. Відрізняють звуковий тиск D та тиск випромінювання, або 
тиск звуку S.  

У першому випадку звукового тиску D, можна визначити перепади тиску 
безпосередньо у звуковій хвилі, що поширюється. 

У другому випадку тиск звуку S, це механічний тиск звукової хвилі на 
перешкоду, який нормальний до напрямку її поширення. Під час зустрічі з  
перешкодою звукові хвилі віддають їй час тину своєї енергії. При цьому час тки 
середовища й перешкоди коливаються однаково. Щоб визначити середній тиск 
звуку S на перешкоду, необхідно обчислити усереднений тиск біля перешкоди 
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за період коливань. Для «твердого» відбивача, що перебуває в газі, в середину 
якого звукове поле практично не проникає, середній тиск звуку S оцінюється 
наближеною формулою Релея: 

 
,Ek)  (lS        (2.42) 

 
де k – відношення питомих теплоемнос тей газу при пос тійному тиску й 
постійному об’ємі; 

E  – середня густина сповненої енергії у звуковій хвилі. 
S – тиск звуку на перешкоду, г/см2. 

Для рідин, які мають постійну здатніс ть стискатися, з формули (2.42) 
можна одержати S = 0. На практиці це не так, тиск звуку завжди існує й у 
рідинах. В рідинах розповсюджуються звукові хвилі, які пронизують 
незбуджену звуковими коливаннями рідину. У цих випадках між звуковою 
хвилею й незбудженою рідиною виникає гідростатична взаємодія під час  його 
зустрічі з перешкодою, результатом якої є механічний тиск звуку. Теоретичний 
аналіз тиску звуку на перешкоди в рідинах дуже складний, він не має 
принципового значення, тому це питання не розглядається. 

Звукові й ультразвукові хвилі при поширенні в реальних середовищах і 
матеріалах завжди послабляються. Ослаблення звуку відбувається з різних 
причин, які залежать від фізичних влас тивостей середовища або матеріалу, але 
головна причина – це опір тертя матеріальних часток, які коливаються у 
звуковому полі.  

Відповідно до моделі (рис. 2.1), амплітуда плоскої хвилі у точці х 
становить xA ; її ослаблення dA  на відрізку dx пропорційно: довжині відрізка 
dx; та  початковій величині А: 

 
dx,A dA - xA       (2.43) 

 
де A  – коефіцієнт згасання звукової хвилі за амплітудою. 

Інтегруючи останнє у рівняння по х, можна одержати: 
 

x],exp[- A  eA A 0
-dx

0 x      (2.44) 
 

де 0A  – амплітуда коливань у точці х=0;  
  – коефіцієнт згасання амплітуди коливань, постійний для даного 

середовища. 
Піднести рівняння (1.44) до квадрату, можна одержати аналогічне 

співвідношення, але для загасання звукової хвилі за потужністю ( за силою 
звуку): 
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x],[-2expP 0
2

0  PeP x
x  

    (2.45) 
 

де x2  – коефіцієнт загасання звукової хвилі за потужністю. 
Формула (2.45) записана для загасання за потужністю, а не за силою 

звуку, тому що практично всі прилади, що реєструють ультразвукові 
коливання, та ультразвукові перетворювачі розраховують й проектують,  
виходячи із вхідної потужності. 

Якщо застосувати формули (2.44) і (2.45), можна одержати згасання 
ультразвукових хвиль, тому що: 
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     (2.46) 

 
З формул (2.44), (2.45) і (2.47) згасання звукових коливань як за 

амплітудою, так і за потужністю в однорідному середовищі або в однорідному 
матеріалі, відбувається за експонентними законами, але з різною інтенсивністю. 

Основні параметри ультразвукових коливань: 
с – швидкість звукових коливань у середовищах і матеріалах, м/с; 
λ – довжина хвилі, м; 
E  – густина енергії звукової хвилі, Дж/м3 або Вт·с/м3; 
F – сила звуку, Вт/м2, або сила звуку відносно граничної сили звуку, дБ; 

випE  – акустична потужність джерела звуку Вт; 
D – тиск звукової хвилі, атм або 1кгс/см2; 

AR – акустичний опір середовища або матеріалу, кг·м-2·с-1; 
  – загасання звукових і ультразвукових хвиль у середовищах і 

матеріалах, Нп/м або дБ/м. Ці величини записують зі знаком «–», тобто –Нп/м і 
–дб/м. 

 
2.7. Проходження хвилі через межу розподілу двох середовищ 
При падінні плоскої звукової хвилі на межу розділу двох середовищ з  

різними площинами й швидкостями звуку (з різними акустичними опорами) 
частина енергії відбивається, а частина проходить у друге середовище. 
Причому кут відбиття дорівнює куту падіння, а енергія, що проходить у друге 
середовище, підкоряється закону заломлення Снеліуса, згідно якого 
відношення синусів кутів падіння й заломлення дорівнює відношенню 
швидкостей звуку в обох середовищах. 

У цьому випадку має місце певна зовнішня аналогія із проходженням 
розділу двох середовищ електромагнітними хвилями, хоча фізична природа 
акустичних і електромагнітних полів принципово різні. Але споріднює їх те, що 
відношення швидкостей звуку та відносних діелектричних проникностей 
середовищ, називають коефіцієнтом заломлення першого середовища відносно 
другого. 
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Відносні інтенсивності (за амплітудою, або за силою звуку, або за 
потужністю) відбитих і заломлених звукових хвиль визначаються  
співвідношеннями Релея. 

Ці співвідношення справедливі тільки для середовищ без втрат, у яких 
відсутнє загасання, тобто поглинання звуку, а межа розділу середовищ плоска, 
досить протяжна та має мікронерівності, розміром набагато менші за довжину 
звукової хвилі. Такі умови на практиці виконуються лише в окремих випадках.  
Тому на практиці співвідношення Релея в загальному виді не розглядаються, 
частіше зас тосовуються при аналізі окремих випадків, які характерні для 
акустичних середовищ. 

Під час проведення ультразвукових розрахунків найчастіше застосовують 
випадок нормального падіння звукової хвилі на межу розподілу середовищ і 
матеріалів. Для цього варіанту будуть відсутні відбиття від межі розділу 
середовищ, за умови рівності акустичних опорів середовищ: 

 
.ccRR 22112A1A       (2.47) 

 
Рівняння (2.47) визначає умови повного узгодження середовищ, яке 

завжди необхідно виконувати при розрахунку й проектуванні УЗКС, що 
гарантує максимальну енергетичну ефективність процесу ультразвукового 
випромінювання. 

Для зручності розрахунків використовують коефіцієнт, що визначає 
відношення акустичних опорів обох середовищ: 
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       (2.48) 
 

Виходячи з і співвідношення Релея, можна знайти коефіцієнт відбиття k  
від межі розділу середовищ при нормальному падінні хвилі дорівнює: 
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    (2.49) 

 
Формула (2.49) визначає коефіцієнт відбиття k  за потужністю, тобто за 

інтенсивністю звуку, тому що записані квадрати співвідношень. Ті ж самі 
співвідношення формули (2.49), але не зведені у квадрат, дають значення 
коефіцієнта відбиття за амплітудою. Основні співвідношення Релея дозволяють 
записати відносне значення коефіцієнта пропускання Dk  за інтенсивністю 
випромінювання: 

  .
1m

m4k1k 2ГD 
     (2.50) 
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Можна зробити висновок, що значення k , як і значення Dk , залежать 
тільки від відношення акустичних опорів середовищ, що утворюють межу 
розділу фаз. Рівняння (2.49) і (2.50) формально не зміняться, якщо m  замінити 
на 1/ m , тобто умовно замінити перше середовище другим. 

Коефіцієнти k  і Dk  є чисто енергетичними коефіцієнтами, які показують 
відносні величини відбитої енергії та енергії, яка проходить незалежно від того, 
з якої сторони межі розподілу перебуває вхідна звукова хвиля. 

,%k,k D 

Dk

k

 
Рис. 2.2. Залежність коефіцієнтів k  і Dk   від акустичних опорів 

двох середовищ 
 

На рис. 2.2 наведено залежності k  і Dk  від m (або від 1/ m , що 
рівнозначно), тому що ними показують, як відрізняються акустичні опори 
дотичних середовищ або матеріалів. 

Розрахунки по формулах (2.49) і (2.50), а також експерименти, які їх 
підтверджують, показують, що при переході звукових хвиль із рідин у повітря,  
або з повітря в рідину, або в тверде тіло коефіцієнт відбиття за енергією 
звукових хвиль наближається до 100%. 

Експериментальні дані з вимірювання поглинання енергії мають деякі 
розбіжності з теоретичними даними, оскільки причиною цього є 
випромінювання елементів середовища. Стокс і Кірхгоф пояснюють 
поглинання звуку впливом теплопровідності і внутрішнього тертя. Згідно 
Стоксу, частина поглинання, обумовлена в’язкістю, буде дорівнювати:  
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Поглинання за рахунок теплопровідності, згідно Кірхгофа, має вигляд: 
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Рівняння поглинання у загальному вигляді має наступний вигляд: 
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де  – коефіцієнт в’язкості, Па·с; 
  – середня густина, кг/м3; 
c  – швидкість звуку в середовищі, м/с; 
  – відношення питомих теплоємностей; 

pC  – питома теплоємність при постійному тиску кДж/кг·К; 
k  – коефіцієнт теплопровідності Вт/м·К. 

Із вище викладеного можна зробити висновок що основні параметри 
УЗКС є: швидкість звукових коливань у середовищах і матеріалах, довжина 
хвилі, густина енергії звукової хвилі, сила звуку, акустична потужність джерела 
звуку, тиск звукової хвилі, акустичний опір середовища або матеріалу,  
загасання звукових і ультразвукових хвиль у середовищах і матеріалах.  

Енергія ультразвукових хвиль при проходженні через середовище 
розсіюється, це обумовлено наявністю внутрішнього тертя в середовищі, яке 
викликає згасання цих хвиль. Теплопровідність і випромінювання елементів 
середовища, яке перебуває під дією розтягнення і стиснення, також відіграють 
велику роль у втратах енергії хвилі. 

 
ТЕМА 3. ДЖЕРЕЛА УЛЬТРАЗВУКОВИХ КОЛИВАНЬ 

 
3.1. Класифікація ультразвукових перетворювачів 
Для реалізації технологічних процесів під дією ультразвукових коливань 

в різних середовищах необхідні джерела ультразвукового випромінювання,  
здатні працювати в різних середовищах і створювати коливання з необхідними 
параметрами за частотою та інтенсивніс тю. До теперішнього часу створено 
велику кількіс ть різних джерел ультразвукових коливань, так званих УЗ 
перетворювачів. 

УЗ перетворювач – це пристрій, що забезпечує перетворення енергії, що 
підводиться будь-якого виду в енергію УЗ коливань. Оскільки кінцевим 
результатом перетворення є енергія механічних коливань УЗ частоти, а 
підводиться енергія має різну природу, то і класифікацію перетворювачів 
зробимо з точки зору природи енергії, що підводиться, перетворення якої 
забезпечує формування УЗК. 

1. Аеродинамічні перетворювачі забезпечують перетворення енергії 
потоку газу в ультразвукові коливання газового середовища. 

За характером перетворення енергії потоку газу аеродинамічні 
перетворювачі поділяються: 
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а) на статичні сирени або газоструйні випромінювачі; 
б) динамічні сирени. 
Газоструйні випромінювачі – це генератори звукових і ультразвукових 

коливань, що не мають рухомих частин, джерелом енергії служить кінетична 
енергія руху газового струменя. Динамічні сирени є газоструйними 
випромінювачами з можливістю періодичного відкривання і закривання отворів 
резонаторів за рахунок обертання роторного прис трою. 

Аеродинамічні перетворювачі забезпечують збудження УЗ коливань в 
газових середовищах і можуть бути викорис тані для прискорення процесів в 
газових середовищах. Робочі частоти аеродинамічних перетворювачів не 
перевищують 20–50 кГц. 

2. Гідродинамічні випромінювачі забезпечують перетворення енергії 
струменя рідини в енергію ультразвукових коливань. Їх дія заснована на 
генеруванні ультразвукових коливань в рідкому середовищі при взаємодії 
випливає з сопла струменя з перешкодою певної форми і розмірів або при 
примусовому періодичному перериванні струменя. Дія газоструйних 
випромінювачів засновано на вихреобразование, резонансі, автоколиваннях та 
інших фізичних ефектах. 

Залежно від характеру перетворення енергії гідродинамічні 
випромінювачі діляться: а) на пластинчасті випромінювачі; б) клапанні;  
в) вихрові; г) пульсації; д) роторні. 

Робочі частоти гідродинамічних випромінювачів не перевищують 20 кГц. 
3. Електромеханічні перетворювачі – низькочастотні вібратори, що 

забезпечують вплив з великою амплітудою на об’єкти великої маси. 
Електромеханічні перетворювачі поділяються: 
1) на електромагнітні, з рухомим залізним якорем, засновані на 

перетворенні енергії електричного струму в магнітному полі; 
2) на електродинамічні випромінювачі, засновані на перетворенні енергії 

електричного струму в магнітному полі; 
3) механічні вібратори, засновані на перетворення механічної енергії 

одного виду (енергії обертання кривошипно-шатунних механізмів) в поздовжні 
коливання. 

Акустичні хвилі в електромеханічному перетворювачі створюються в 
результаті коливань механічної системи в рідини. 

Основним недоліком перетворювачів такого типу є неможливіс ть роботи 
на час тотах вище 1 кГц, так як при підвищенні частоти різко зростають 
електричні втрати на вихрові струми і гіс терезис. 

4. Імпульсні джерела. Дія таких джерел засновано на перетворенні різних 
видів енергії для створення коротких широкосмугових сигналів розрізняються: 

1) вибухові, що забезпечують перетворення енергії вибуху в звукові 
коливання; 

2) ударні, що перетворюють енергію механічного удару; 
3) теплові, засновані на тепловому ударі; 
4) електророзрядні, що перетворюють енергію електричного розряду в 

рідині; 
5) імпульсні електродинамічні. 
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5. Магнітострикційні перетворювачі забезпечують перетворення енергії 
магнітного поля в механічні коливання УЗ частоти. Викорис товуються для 
збудження коливань в рідких і твердих тілах. 

Робочі частоти імпульсних джерел до 100 кГц. Основним недоліком є 
необхідніс ть водяного охолодження, оскільки магнітострікційних матеріали 
характеризуються низькою температурою Кюрі, температурою втрати магніто-
стрікційних властивостей матеріалом. 

6. П’єзоелектричні перетворювачі забезпечують перетворення енергії 
електричного поля в механічні коливання УЗ частоти. 

Використовуються для формування УЗК в рідких, твердих і газоподібних 
речовинах. Робочі частоти від 20 кГц до 1000 кГц. 

Цей вид перетворювачів набув найбільшого поширення, практично 
витіснивши з практики всі інші перетворювачі. Тому основна увага при 
розгляді питання про джерела ультразвукових коливань ми присвятимо 
перетворювачів, заснованим на використанні п’єзоелектричного ефекту. 

 
3.2. П’єзоелектричні та магнітострикційні матеріали, елементи та 

перетворювачі 
Як матеріали для перетворювачів використовуються більше 150 різних 

матеріалів, що володіють п’єзоефектом – здатністю матеріалів змінювати свої 
геометричні розміри під дією електричного поля. 

Найбільшого поширення серед матеріалів, що володіють 
п’єзоелектричними властивостями, отримали: 

– кварц, природний матеріал, завдяки міцності і стійкості параметрів 
знайшов найширше застосування в радіоелектроніці. Свої п’єзовластивості 
кварц зберігає до 570 °С. Але природний матеріал характеризується високою 
вартістю, оскільки використовується тільки певний зріз кристалу. Основний 
недолік полягає в необхідності використання високих напруг для роботи 
(~ 1 кВ/мм); 

– п’єзокерамічний штучний матеріал на основі титанату барію з 
додаванням титаната свинцю і цирконію. Матеріал називається ЦТС, оскільки в 
основі виконаний з цирконата титаната свинцю. Має ККД в сотні разів більше,  
ніж кварц. Працює при напрузі, що не перевищують сотень Вольт на мм. 
Простий у виготовленні і тому відносно не дорогий. 

П’єзокерамічні матеріали діляться на наступні класи: 
– матеріали для високочутливих елементів, що працюють в режимі 

прийому і випромінювання (типу ЦТС-13, ЦТБС-1); 
– матеріали, що використовуються для технологічних апаратів, в яких 

перетворювачі працюють в режимі сильних електричних та механічних 
напружень (типу ЦТС-23, ЦТС-24); 

– матеріали для УЗП з підвищеною стабільністю частотних 
характеристик в заданому інтервалі температур (типу ЦТС-22); 

– матеріали для роботи при температурах, що перевищують 250 °С і 
володіють стабільніс тю п’єзоелектричних характеристик (типу ЦТС-21). 

П’єзоматеріалів характеризуються різною робочою температурою, тобто 
можуть працювати тільки до певної температури, званої температурою Кюрі.  
При досягненні цієї температури п’єзоефект пропадає і не відновлюється. 
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З п’єзоелектричних матеріалів виготовляють вироби різної форми і 
призначення, звані п’єзоелектричними елементами: 

1. Прямокутна пластина зазвичай використовується для збудження 
коливань на резонансній частоті, яка визначається товщиною п’єзоелемента. 

2. При роботі в діапазоні низьких частот часто використовуються 
огинальні моди коливань. У цьому випадку дві п’єзопластини склеюються 
механічно по великим гранях, утворюючи так званий біморфний елемент.  
Електроди біморфного елемента включаються так, що при подачі на його 
електроди напруги один з п’єзоелементів стискається, інший розширюється. 
При цьому вся конструкція вигинається і резонансна частота визначається 
власною частотою вигину хитається мембрани. 

3. Круглі п’єзоелементи працюють або на товщинних, або на радіальних 
модах коливань. В цьому випадку п’єзоелемент має дві резонансні частоти, які 
визначаються діаметром і товщиною п’єзоелемента. 

4. Трапецеїдальними п’єзоелементи застосовуються в якості деталей 
складових кілець, які працюють на коливаннях в НЧ діапазоні. 

5. Прямокутні і круглі стрижні зазвичай працюють на поздовжні 
коливання, тобто їх довжина відповідає половині довжині хвилі збудливою 
коливання. Іноді використовують поперечні коливання стрижня і дуже часто 
крутильні коливання. 

6. Циліндричні і сферичні п’єзоелементи викорис товуються на радіальних 
модах коливань. Розглянемо, як відбуваються коливання на прикладі сфери і 
циліндра. 

7. П’єзоелементи у вигляді кільця мають три резонансні час тоти і 
використовуються в режимі товщини резонансу. 

Електроди на поверхні п’єзоелементів наносяться різними способами – 
напиленням у вакуумі, приклеюванням срібною або золотою фольги тощо. 

Основні вимоги до електродів: 
1) висока адгезійна міцніс ть до кераміки (найкращі результати отримують 

методом вжигания); 
2) неокислювальність на повітрі, тобто виготовлення з металів, що не 

окислюються. 
П’єзоелектричний перетворювач – електроакустичний перетворювач, дія 

якого заснована на п’єзоефекті. 
На практиці, для вирішення технологічних питань, пов’язаних із  

застосуванням ультразвуку, частіше використовуються перетворювачі з 
п’єзоелемента у вигляді кільця, п’єзоелемента і металу, багатошарових пластин. 

Розглянемо можливість використання п’єзоелектричних кільцевих 
елементів. 

Для роботи на частоті 22 кГц слід, що товщина п’єзоелемента повинна 
бути L = 7 см. 

Виготовити такий п’єзоелемент можливо, але для його поляризації 
необхідна напруженість поля 2000 на/мм, тобто 140000 В, що практично 
реалізувати неможливо. 

Тому найчастіше використовуються п’єзоелементи в поєднанні з одно- і 
двостороннім металевими частотопонижувальними накладками. 
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В такому випадку резонансна частота визначається загальною довжиною 
перетворювача, тобто l + l1 + l2 = А/2. 

Металеві накладки на п’єзоелементи забезпечують зниження робочої 
частоти п’єзоелемента і тому називаються частотопонижувальними. 

Магнетос трикція – зміна форми або розмірів тіл (з нікелю, легованого 
залізонікелевого, залізокобальтового або залізоалюмінієвого сплаву, нікелевого 
фериту тощо) при намагнічуванні й розмагнічуванні їх, що викликана зміною 
взаємозв’язків між атомами в кристалічній ґратці. 

Магнітострикцію використовують в магнітострикційних перетворювачах 
ультразвуку – пристроях, що перетворюють енергію магнітного поля на 
енергію механічних коливань або навпаки. Явище, зворотної магнітострикції 
носить назву магнетопружний ефект або ефект Вілларі (Emilio Villari,   
1836–1904). Вперше ефект було досліджено Джеймсом Джоулем у 1842 році 
під час спостереження зразка нікелю. 

Магнітострикційні матеріали: чистий нікель, сплави системи нікель-
кобальт (сплав нікоєй), сплави системи залізо-кобальт (пермендюр), сплави 
системи залізо-алюміній (альфер), нікель-кобальтові ферити. 

 
3.3. Концентратори механічних коливань 
Концентратори забезпечують передачу сформованих коливань від 

п’єзоелектричних перетворювачів до інструментів і введення коливань в 
оброблювані технологічні середовища. Концентратори є механічними 
трансформаторами швидкостей або зсувів і являють собою стрижні змінного 
перерізу, в яких щільніс ть енергії коливань розподілена нерівномірно по 
довжині. 

На малому вихідному перерізі швидкість знижується, отже, амплітуда 
зсуву виходить значно більше, ніж на великому вхідному перетині стрижня. 

Залежно від форми утворює концентратора і відношення розмірів його 
вхідного і вихідного переріз ів коефіцієнт посилення приймає різні значення. 

Концентратори характеризуються такими властивостями: 
– конічні концентратори дають мінімальний з усіх концентраторів 

коефіцієнт трансформації, але вони прості у виготовленні і розрахунку, надійні 
в експлуатації; 

– експоненціальні і катеноїдальні концентратори забезпечують більший 
коефіцієнт трансформації, є хорошими трансформаторами механічних опорів і 
можуть витримати значні механічні напруги протягом тривалого часу. Недолік 
їх полягає в складності виготовлення; 

– ступінчас ті концентратори дають максимальний з усіх концентраторів 
коефіцієнт трансформації на холостому ходу і при малих навантаженнях, прості 
в розрахунку і виготовленні. Однак великі амплітуди коливань викликають і 
максимальні механічні напруги. Щоб вони не привели до руйнування 
концентратора, обмежують максимальну амплітуду на його вихідному торці; 

– ампульні концентратори мають майже однаковий за довжині механічне 
напруження і можуть бути використані при роботі з найбільшими амплітудами 
зміщення. Недолік їх полягає в складності виготовлення. 
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3.4. Особливості ультразвукового технологічного обладнання 
УЗ електронні генератори призначені для перетворення струму 

промислової частоти в струм високої частоти і застосовуються для харчування 
електроакустичних перетворювачів. В даний час УЗ генератори виконуються на 
напівпровідникових приладах – транзис торах і тиристорах. Застосування 
тиристорних інверторів обмежена через низькі частотних властивостей 
тиристорів і складності схеми управління. Найбільш широко в даний час 
застосовуються УЗ генератори на транзисторах. Так як параметри транзисторів 
безперервно поліпшуються, вони є найбільш перспективними приладами і для 
нових розробок УЗ генераторів. 

За схемного рішенням генератори можуть бути з незалежним 
збудженням, з самозбудженням, з електричної або акустичної 
автопідс троюванням час тоти. За своїми технічними можливостями УЗ апарати 
можуть бути універсального застосування і спеціалізовані. Універсальні 
розраховані на роботу з різними технологічними середовищами, допускають 
широку варіацію вихідних параметрів (потужнос ті, частоти, напруги і т.п.) і 
умов узгодження з навантаженням. Прикладами універсальних апаратів можуть 
служити: УЗ апарат, розроблений ТОВ «Сапфір» і складається з випромінювача 
і генератора УЗГ-500м2, виконаних в окремих корпусах і з’єднаних між собою 
високочастотним кабелем. Корпус випромінювача виконаний герметичним з 
нержавіючої сталі. Подібні апарати розроблені швейцарською фірмою ACTIVE 
ULTRASONIC. Вони комплектуються стрижневими випромінювачами, що 
дозволяють ефективно виводити УЗ енергію в рідкі середовища. 
Випромінювачі можуть бути використані для оснащення УЗ хімічних реакторів 
і технологічних ванн різної потужнос ті. Потужність окремого випромінювача 
лежить в межах від 600 Вт до 2000 Вт. Спеціалізовані апарати розраховані на 
харчування однієї або декількох певних навантажень. Ці генератори мають 
незмінні вихідні параметри (робочу частоту, вихідну потужніс ть тощо). 
Універсальні генератори призначені для використання в лабораторіях, на 
досвідчених виробництвах, для живлення прис троїв, де не відбувається зміни 
параметрів технологічного впливу. При застосуванні в масовому виробництві,  
де вихідні параметри генератора залишаються незмінними, кращі 
спеціалізовані ультразвукові апарати. 

Характеристики апаратів, як електричні, так і неелектричні обумовлені 
характеристиками ультразвукової технологічної ус тановки, до складу якої вони 
входять. 

Наявність взаємовпливу параметрів середовища і перетворювача 
призводить до впливу параметрів технологічного середовища на електричні 
параметри УЗ коливальних систем і електронних генераторів. Це пояснюється 
тим, що УЗ коливальна система, будучи частиною технологічного апарату,  
одночасно входить до складу генератора електричних коливань, будучи його 
електричним навантаженням. УЗ коливальна система являє собою 
електромеханічну резонансну систему, до основними параметрами якої 
відносяться резонансна частота і добротність. Параметри такої системи дуже 
чутливі до впливу на неї різних факторів. У зв’язку з цим будь-який вплив на 
коливальну систему змінює її основні характеристики, що призводить до зміни 
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параметрів генератора. Таким чином, на роботу генератора електричних 
коливань УЗ частоти впливає зміна параметрів коливальної системи. 

 
3.5. Ультразвукові генератори 
Однією з відповідальних частин УЗ апарату є електронний генератор – 

пристрій, призначений для перетворення енергії електричної промислової 
мережі в енергію електричних коливань ультразвукової частоти. 

Рішення проблеми автоматичного підстроювання параметрів генератора 
при всіх можливих змінах параметрів оброблюваних середовищ і розробка 
електричного генератора для спеціалізованого ультразвукового верстата є 
складним завданням. 

Найбільш цікавою і перспективною є схема генератора з незалежним 
збудженням і автоматичним підс троюванням частоти. 

До гідності таких схем відносяться всі достоїнства схем генераторів з 
незалежним збудженням, плюс до цього додається можливість автоматичного 
підстроювання частоти відповідно до зміни механічної частоти коливальної 
системи. 

Однак у всіх розроблених до теперішнього часу генераторів з  
автопідс троюванням частоти є такі загальні недоліки: 

– обмеження по максимальній потужнос ті, що розвивається, обумовлене 
тривалим часом розсмоктування зарядів в базах сучасних високовольтних 
транзисторів при протіканні великих струмів; 

– діапазон перебудови робочої частоти генератора менше можливого 
діапазону зміни власної робочої частоти коливальної системи; 

– обмежений діапазон зміни або повна відсутніс ть регулювань вихідної 
потужності генераторів; 

– повна відсутність або недостатня швидкодія систем автоматичної 
підтримки амплітуди механічних коливань коливальної системи; 

– відсутніс ть систем захисту від нерегламентних режимів роботи; 
– відсутніс ть ультразвукових коливальних систем, здатних забезпечити 

максимально ефективне узгодження вихідного електричного опору 
електричного генератора і механічного опору оброблюваних середовищ в 
широкому діапазоні; 

– зниження продуктивності (ефективності ультразвукового впливу) при 
зміні впливу оброблюваних середовищ навіть при наявності системи 
автоматичного підстроювання робочої час тоти. 

На підставі результатів створення електронних генераторів для 
ультразвукових апаратів був розроблений електричний генератор, що дозволяє 
виключити перелічені недоліки. 

Це стало можливим за рахунок забезпечення автоматичного 
підстроювання режимів роботи електронної схеми генератора при всіх 
можливих змінах умов ультразвукового технологічного впливу при 
використанні різних коливальних систем з великим числом різноманітних 
інс трументів. 

Електронний генератор включає в себе: 1 – фазовий компаратор; 
2 – генератор, керований напругою; 3 – вихідні каскади УЗ генератора;  
4 – електричний LC контур; 5 – ультразвукову коливальну систему;  
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6 – пристрій, що фіксує амплітуду напруги на коливальній системі; 7 – датчики 
для зняття сигналів зворотного зв’язку; 8 – регулятор; 9 – тиристорний 
регулятор; 10 – прис трій для формування уставки, яка задає с табілізувальну  
потужність; 11 – блок живлення низьковольтної частини; 12 – пристрій захисту 
і автоматики. 

При включенні УЗ верстата низьковольтна частина його харчується за 
допомогою джерела живлення 11, блок автоматики 12 запускає генератор 2 на 
максимально можливій частоті з діапазону перебудови генератора, і той 
починає пошук резонансної частоти коливальної системи. Це відбувається 
наступним чином: сигнал з виходу генератора 2 подається на вихідні ключові 
каскади 3, цей же сигнал (опорний) надходить на один з входів фазового 
компаратора 1, на ключові каскади навантажений коливальний контур 4,  
резонанс якого близький до резонансної частоти механічної коливальної 
системи. Працюючи як фільтр, контур 4 видає першу гармоніку прямокутного 
сигналу, який на нього подається, тобто на коливальну систему подається 
синусоїдальна напруга. 

В електричне коло живлення коливальні системи включені датчики 7 для 
зняття сигналів зворотного зв’язку. Один з датчиків включений таким чином, 
що сигнал (струм), що знімається з нього, має ту ж частоту і фазу, що і струм в 
механічної гілки ультразвукової коливальної системи. Сигнал з цього датчика 
подається на другий вхід фазового компаратора 1. 

При нерівнос ті фаз і частот на входах фазового компаратора на його 
виході формується відповідне напруга, що подається на ГУН 2, який 
перебудовується відповідно до подаються напругою. 

Коли рівність фаз і частот буде досягнуто, даний генератор буде 
працювати в умови резонансу і будь-яка зміна фази і частоти буде 
скомпенсовано. 

Вихідні каскади 3 харчуються постійною напругою, яке надходить з  
тиристорного регулятора 9. Напруга, яким харчуються вихідні каскади, 
визначається видом роботи і встановлюється пристроєм 10. 

В результаті роботи на різні середовища і при зміні навантажень 
відбувається зміна напруги на коливальній системі. Для стабілізації цієї 
напруги, а отже, для с табілізації амплітуди механічних коливань системи,  
напруга на коливальній системі відстежується датчиком 7, потім в блоці 6 
фіксується його амплітуда, і цей сигнал, пропорційний амплітуді напруги 
живлення коливальні системи, подається на пропорційний регулятор 8. Це 
регулятор, порівнюючи рівень, що задається пристроєм 10, з приходять від 
блоку 6 сигналом, виробляє керуючий сигнал для тиристорного регулятора. В 
результаті відбувається автоматична с табілізація амплітуди механічних 
коливань системи. 

Пристрій захисту і автоматики 12 служить для ручного пуску генератора,  
виключення його при аварійних ситуаціях, повторного перезапуску генератора 
при зриві частоти і при спрацьовуванні струмового захисту. 

Повна автоматизація підстроювання параметрів УЗ генератора,  
автоматичний захис т електронної частини від перевантажень дозволяє звести 
до мінімуму дії оператора, пов’язані з перебудовою генератора і аварійними 
ситуаціями. При проведенні певної роботи від оператора вимагається лише 
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включити в мережу апарат, вис тавити необхідну для цього процесу потужніс ть 
і кнопкою пуску запустити на роботу цей генератор. Далі забезпечення 
ультразвукового впливу відбувається в автоматичному режимі. 

 
3.6. Ультразвукові коливальні системи 
Ультразвукова коливальна система (УЗКС) являє собою пристрій, який 

забезпечує перетворення енергії електричних коливань, що надходять від 
генератора, в пружні коливання резонансної коливальної системи і введення 
сформованих коливань в оброблювані технологічні середовища. УЗКС є основним 
вузлом будь-якого технологічного апарату, оскільки забезпечує не тільки 
формування УЗ коливань, але і їх посилення до величин, необхідних для реалізації 
різних процесів за допомогою резонансних концентраторів, а також введення 
посилених УЗ коливань в технологічні середовища через різні за площею і 
формою поверхні, що випромінює робочі інструменти. 

УЗКС технологічного призначення складається з п’єзоелектричних 
елементів, що відображає накладки, концентратора, робочого інструменту з 
випромінюючої поверхнею 

Найважливішою характеристикою коливальні системи є резонансна 
частота, так як при роботі на резонансній частоті досягаються максимальні 
значення коливальних зсувів і швидкостей, що визначають ефективніс ть 
процесу. Робоча частота, або діапазон частот, встановлюється в залежності від 
робочих частот УЗ установок. 

 
ТЕМА 4. ЯВИЩЕ КАВІТАЦІЇ І ЙОГО ЕНЕРГЕТИКА В РІДИНИ 
 
4.1. Модель одиночного кавітаційного пухирця 
Теоретичні уявлення про кавітації і обчислювальні експерименти в цій 

області базуються на диференціальних рівняннях руху стінки сферичної 
парогазової порожнини під впливом змінного зовнішнього тиску. Аналіз варіантів 
відомих рівнянь такого роду проводився неодноразово різними дослідниками. 
Наприклад, починаючи з рівнянь, складених ще Дж.В. Стретта (Релєєм), він 
вичерпно виконаний в монографії Р.Т. Кнепп, Дж.У. Дейлі і Ф.Г. Хемміта. 

З найбільш повно враховують фізичні аспекти рівнянь можна скласти 
придатний для чисельного комп’ютерного аналізу явища варіант математичної 
моделі пульсуючого поодинці кавітаційного пухирця. 

Слід зауважити, що вплив в’язкості рідини на процес пульсації кавітаційних 
бульбашок до сих пір не є однозначно детермінованим параметром моделі і поряд 
з впливом на динаміку пульсацій таких факторів, як, наприклад, можливі 
конденсація пара в бульбашці, теплообмін його вмісту з рідиною і порушення 
сферичної симетрії , може знижувати адекватність моделі. Відповідно до закону 
збереження енергії імпульси тиску на поверхні кавітаційного пухирця при 
стисненні і розрідженні, так само як на поверхні фронту поширенню газоподібних 
продуктів підводного вибуху, в середньому за нескінченно великий час повинні 
бути рівні між собою за абсолютною величиною. В іншому випадку середнє за 
період коливань значення тиску в рідині буде необмежено зростати або падати. Це 
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призведе до мимовільного припинення кавітації через повної дегазації рідини, 
чого в реальності не спостерігається. 

Навпаки, практика говорить про те, що акустична кавітація при відведенні 
тепла розсіювання енергії викликають її пружних коливань на терті є 
самоорганізувальним процесом і прагне до рівноваги, властивому рідини при 
будь-якій амплітуді гармонійного тиску. Тому в експериментах величина Р була 
довільним параметром і відрізнялася від тиску спокою в бульбашці в статиці Р0 
тим, що в динаміці в описує його вираз має входити ще й доданок, яке враховує 
вноситься в’язкістю опір руху стінки. В даному випадку вона вибиралася такою, 
щоб траєкторії на фазовій площині мали б вигляд граничних циклів. 
Експерименти ставилися при значеннях вхідних акустичних параметрів плоскої 
хвилі у воді, вище яких вони навряд чи можуть бути використані в реальних 
умовах. Наприклад, максимальна амплітуда звукового тиску відповідала 
інтенсивності коливань 70 Вт/см2. При цих умовах Р*, як і максимальна швидкість 
стиснення бульбашки, залежить від А і знаходиться в межах P0 <P <A. 

Зі збільшенням А максимальне значення р при колапсі збільшується і, 
очевидно, досягає межі поблизу колапсу бульбашки, що відбувається в кінці 
напівперіоду стискання в гармонійної хвилі, а при подальшому збільшенні, але 
при збереженні рівності числа колапсів числу періодів хвилі до, p залишається 
рівним цієї межі в середньому. 

Діаметр бульбашки поблизу рівності періодів пульсацій бульбашки і 
породжує їх гармонійної хвилі, що можна назвати сінперіодичні умовами, слабо 
впливає на вид функції імпульсу тиску. Слід зауважити, що сінперіодичні умови і 
сінперіодична  кавітація це така ж наукова абстракція, як «нестисливої рідина» 
або «абсолютно чорне тіло». Здається, що в реальності сінперіодичні умови 
створити неможливо. Нижче буде показано, які реальні умови можна вважати 
сінперіодичних в середньому, тобто буде визначена область застосовності цієї 
абстракції. 

На жаль, за допомогою розглянутої моделі одиночного бульбашки не можна 
описати складається з безлічі бульбашок кавітаційну область, оскільки вона ніяк 
не враховує наявність силового поля вторинного звуку. Однак аналіз моделі 
дозволяє зробити важливий для подальших міркувань щодо моделювання 
багатобульбашковій кавітації висновок. Граничний цикл динаміки бульбашки, 
особливо поблизу сінперіодичності його пульсацій з гармонійної хвилею, має 
стійкість, а кавітацію ансамблю, що складається з безлічі таких бульбашок і 
керованого зовнішнім звуковим тиском, як динамічну систему можна вважати 
ергодичності. Це, як буде також показано нижче, дозволяє розглядати розподіл 
миттєвих значень характеристик кавітаційної області в просторі через динаміку 
одиночного бульбашки в часі і відкриває шлях до побудови рівнянь, що описують 
багатобульбашкову кавитаційіну область. Можна скласти такі рівняння для 
розрахунку сумарного обурення тиску в будь-якій точці простору в будь-який 
момент часу. Власне їх і можна назвати математичною моделлю 
багатобульбашкової кавітації, коли кожен пухирець пульсує в акустичному полі, 
складеному гармонійної хвилею і збуреннями тиску всіх інших бульбашок 
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кавітаційної області. Однак лобове рішення задачі вимагало б величезних 
обчислювальних ресурсів. Про таке рішення в шістдесятих роках минулого 
століття проф. Л.Д. Розенберг писав: «... навіть освіту таких рівнянь – питання 
величезної труднощі, не кажучи вже про їх інтегруванні. Тому рішення задачі – 
справа майбутнього». Але в лінійному наближенні в сінперіодічних умовах це 
завдання доступне до вирішення з достатньою для інженерних розрахунків 
точністю. 

 
4.2. Модель багатопухирцевої кавітації в плоско-пружній хвилі 
Узагальнений підхід до оцінки величини розсіюється на багатобульбашкоій 

кавітації енергії пружної хвилі, що базується на емпіричних даних, було 
сформульовано в роботах, виконаних під керівництвом Л.Д. Розенберга. Спроби ж 
формалізованого опису кавітаційної області за допомогою просторового 
розподілу трансформованої на квітці енергії стали з’являтися зовсім недавно. 
Одне з них, побудоване для діючої в стоячій хвилі з єдиною пучності тиску 
кавітаційної області, призвело до наступних міркувань, які дозволять внести в 
нього суттєві зміни з метою його удосконалення. 

Відомо, що ефект кавітації ерозії зменшується обернено пропорційно 
квадрату відстані від об’єкта до кавітаційного пухирця, тоді як затухання 
породжуваних пульсаціями бульбашки збурень тиску приблизно обернено 
пропорційно цій відстані. Тобто, вторинним звуком над об’єктом відбувається 
робота, мірою якої в кожній точці його поверхні служить виділена в ній руйнує 
енергія. Будучи віднесена до тривалості її застосування, вона може бути названа qr 
– об’ємною густиною ерозійної потужності кавітації (ОПЕМК) в цій точці. 
Завдання моделювання динаміки кавітаційної області зводиться до знаходження 
розподілу qr по координатного простору (x, y, z), з початком координат, 
наприклад, збігається з геометричним центром займаного в ньому пульсуючими 
бульбашками обсягу v (або i обсягів Ev.). Кожній точці простору кавітувальної  
рідини належить кінцеве число відрізків (векторів г), що з’єднують її з усіма N 
бульбашками. 

Миттєве значення відхилення тиску Р-Р * на поверхні одного з N бульбашок 
кавітаційної області від середнього, по нескінченному часу значення стоїть під 
знаком двох інтегралів, так як є функцією фази суперпозиції збурень тиску, в свою 
чергу залежить від лінійних розмірів кавітаційної області. Якщо бульбашки 
пульсують сінперіодично з гармонійної хвилею, і безрозмірний імпульс тиску на 
поверхні одиночного бульбашки – фазова функція, то можна безрозмірну фазу 
його пульсацій розглядати як середню по геометричному простору фазу 
суперпозиції пульсацій всієї кавітаційної області в даній точці. 

Так, середнє арифметичне і середнє гармонійне відстані від даної точки 
простору до всіх точок кавітаційної області відповідно. 

Довжина пробігу обурення тиску від кавітації за період гармонійної хвилі 
покладена в рівній довжині цієї хвилі. Це може викликати сумніви в правильності 
інтерпретації у зв’язку з відомою гіпотезою Кирквуда-Бете. 
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З нього видно, що відхилення абсолютної швидкості звуку у поверхні 
бульбашки від номінальної знакозмінними і дуже короткочасно. Середня ж за 
період пульсації, що перевищує тут тривалість колапсу майже в 50 разів, 
швидкість поширення в рідини імпульсів тиску від кавітаційних бульбашок, що 
складається з швидкості звуку і швидкості руху стінки, залишається рівної 
номінальної швидкості звуку в ній. 

Для наближення функцій імпульсу тиску при сінперіодичних пульсаціях 
запропоновано використовувати частково-лінійну функцію I = [t + ф] - t, де 
квадратними дужками позначена ціла частина числа. 

Цей прийом аналогічний прийомам, що застосовуються в квантовій 
механіці, де для опису систем з зосередженими параметрами так само 
використовуються узагальнені функції, їх похідні та інтеграли. Якщо 
диференціювання функції імпульсу тиску дає в результаті функцію змінної 
складової тиску на поверхні бульбашки з кінцевим стрибком в точці колапсу, то I 
має там точку розриву 2-го роду. Час перебування бульбашки в обсязі меншому 
рівноважного по відношенню до періоду гармонійної хвилі дуже мало. Тому, таке 
наближення не заважає досить достовірно описувати сумарний імпульс тиску від 
кавітаційної області та інтегрувати по фазі його квадрат, в результаті чого 
виходить просте вираження виду {t} - {t}2, де фігурними дужками виділена дрібна 
частина числа. 

На практиці часто доводиться мати справу з кавітацією в хвилі, що містить n 
пучностей тиску і, відповідно, стільки ж кавітаційних областей. При цьому в 
моделюванні виникають дві проблеми. 

Варіант вирішення однієї з них, що полягає в формалізації розсіювання 
енергії акустичних коливань на квітці в плоскій хвилі, запропонований для 
розрахунку кавітаційних реакторів, де розміри обсягів v кожної i-ї ( i = 1,2 ... n) 
області визначаються площею фронту хвилі і висотами h. на її промені. 
Залежність модуля результуючої амплітуди звукового тиску в лінійному 
наближенні виражається через коефіцієнт розсіювання енергії коливань на квітці 
п, коефіцієнт відображення хвилі 9 і амплітуду звукового тиску на поверхні при 
випромінюванні в напівпростір рідини А0 при одному і двох однакових джерелах 
когерентних коливань, що поширюють їх назустріч один одному відповідно. 

Координати кордонів обсягів v. на промені хвилі в кутових одиницях фази 
знаходяться як позитивні коріння трансцендентного рівняння А = Р, а їх висоти на 
промені к. визначаються як різниця парних і непарних його коренів. У лінійні 
одиниці вони переводяться шляхом ділення на хвильове число 2n/X. Друга 
проблема полягає в тому, як враховувати контрафазність пульсацій сусідніх на 
промені хвилі кавітаційних областей. Вона вирішується введенням залежить від n 
поправки до t через метрику та. Для пучностей тиску, наприклад, з парним 
порядковим номером поправка до неї буде дорівнює X/2. Звідси рішення для qr 
знаходиться в вигляді пропорції комбінаторної функції. 

Ця функція qer дозволяє для кавітації, що діє в пружною гармонійної хвилі з  
амплітудою звукового тиску, що забезпечує сінперіодичні умови пульсації 
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бульбашок, чисельно моделювати просторовий розподіл величини, пропорційної 
середньому за період хвилі значенням, який не залежить від початку відліку часу. 

Вченими були проведені експерименти. Зразок був встановлений своєю 
поверхнею паралельно променю хвилі в лабораторному реакторі. Реактор зі 
знятим днищем був перевернутий і заповнений водою на 68 мм вище поверхні 
випромінювача, тобто хвиля випромінювалася знизу і відбивалася від поверхні 
води, що межує з повітрям. 

У порівняльних експериментах використовувалися джерела коливань від 
процесора UIP-250 німецького виробництва з погоджують хвилеводними 
трансформаторами, що забезпечують амплітуду звукового тиску плоских хвиль в 
воді 20 атм. Проте, вид ерозійних руйнувань на алюмінієвій фользі, завданих 
кавитацією в трьох когерентних напівхвилях і двома кавітаційними областями в 
одній хвилі, служить наочним підтвердженням достатньої адекватності моделі, 
навіть незважаючи на настільки сильне відміну режимів кавітації від 
сінперіодічного. Порівняння цих руйнувань з функціями розподілу ОПЕМК 
показує, що модель може бути застосована навіть при наявності в рідині декількох 
хвиль, якщо коливання когерентні. 

Положення феноменологічного опису моделі можуть також служити 
поясненням, наприклад, встановленого факту залежності величини тиску, що 
досягається при колапсі окремо взятого бульбашки, від розміру кавітаційної 
області. 

 
4.3. Фізична подібність акустичних кавітаційних процесів 
Параметри N або D, R0 і P* характеризують рідину і її поведінка в режимі 

кавітації є константами. Тому, якщо якимось чином стали відомі і використані в 
розрахунках їх значення, то отримані в абсолютних одиницях чисельні результати 
можуть ставитися тільки до конкретної рідини. 

На практиці дослідження того чи іншого прикладного застосування кавітації 
зазвичай починається з практичної оптимізації процесу в лабораторії. Щоб 
збільшити його масштаби до масштабів індустріального використання 
сонотехнологіі потрібно або етап створення фізичного макету відповідного 
обладнання, або володіння достовірними принципами подібності кавітаційних 
процесів різних масштабів і чисельне моделювання промислової технології, 
результати якого можна буде використовувати для проектування промислового ж 
апарату, минаючи стадію макетування. Ясно, що другий варіант робить проект 
значно дешевше, а описана вище модель дозволяє його здійснити. Оскільки при 
такій стратегії виконання конструкторсько-технологічного проекту робоча рідина 
в дослідницькій лабораторії і на виробництві одна і та ж, то можна досить легко 
використовувати модель для вибору оптимальних акустичних параметрів і 
розмірів сонореактора необхідної промислової продуктивності в абсолютних 
розмірностей, знаючи ці характеристики у апарату, який використаний при 
лабораторної оптимізації. Наприклад, при оптимальному результаті сонохімічної 
обробки в прийнятому за еталон лабораторному реакторі, що працює з частотою f 
має заданий лінійними розмірами робочий об’єм V, середнє по ньому значення 
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ОПЕМК і дисперсію її розподілу в ньому, досягнута певна продуктивність 
процесу. 

Можна вважати, що в реакторі довільно обраного обсягу, іншими умовами 
формування хвилі, але такий же, як у еталона дисперсією розподілу ОПЕМК в тій 
же рідини буде досягнута продуктивність, що відрізняється в 

Оскільки входять однакові константи і розмірності всіх інших величин в 
чисельнику і знаменнику взаємно скорочуються, то вона описує приватний 
(еталон обраний довільно) нетривіальний безрозмірний критерій подібності 
кавітаційних процесів в одній і тій же рідини. Практична перевірка цього 
приватного критерію подібності була здійснена за допомогою відомого ефекту 
диспергування кавітацією фаз водних золів. В якості експериментальної 
установки використовувався кавітаційний реактор з корпусом з стандартної 
безшовної нержавіючої труби 048x4 мм зі штуцерами для протоки золю. 

У торці корпусу за допомогою кілець ущільнювачів, шпильок і фланців 
вмонтовані знижують амплітуду в 2,5 рази акустичні хвильове трансформатори.  
Відс тань між їх зверненими в золь поверхнями в першому варіанті дорівнює 
0,5X, а в другому – 1,5 X коливань. У варіанті а (еталон) джерело коливань 
частотою 22 кГц приєднаний до одного з трансформаторів, а другий грав роль 
рефлектора. У варіанті б до кожного з трансформаторів приєднано по джерелу.  
Випромінювані ними коливання когерентні. 

В оброблюваної рідини (золі поліс тирольного латексу) кавітаційна ерозія 
здійснює роботу проти міцності час тинок фази, якої пропорційно отримується в 
результаті зміна дисперсності золю. В експерименті по п’ять зразків латексу, 
отриманого методом емульсійної полімеризації стиролу, із середнім розміром 
частинок 300 нм в перерахунку на діаметр сфери і однаковими вихідними 
оптичними щільнос тями пропускали через реактор з і швидкістю 2 см3/с при 
однаковій початковій температурі. Потім методом монохромного турбідиметрії 
в діапазоні довжин хвиль 400–600 нм з дискретніс тю 20 нм визначали їх 
оптичні коефіцієнти пропускання. Значення отриманих середніх поперечних 
розмірів частинок вираховували по кутах нахилу апроксимованих прямими 
лініями залежностей логарифмів оптичної щільності від логарифмів довжин 
хвиль, вважаючи форму частинок сферичної і корис туючись відомим 
емпіричним рівнянням Геллера. 

При розрахунку критерію подібності реактора варіанту б еталону P 
заданий рівним 2 бари, так як це приблизно відповідає тискам, що досягається 
на поверхні кавітаційних бульбашок, які дорівнюють величині руйнують 
механічної напруги при розтягуванні-стисненні для полістиролу. Тобто внесок 
бульбашок, пульсуючих від менших абсолютних значень змінного тиску в 
стоячій хвилі, не враховувався. 

При цьому дисперсії розподілу ОПЕМК у того і іншого варіантів 
реактора виявилися рівні між собою і мали значення 0,4. 

Теоретично критерій показує, що при відрізняються вдвічі акустичних 
потужностях, що відрізняються втричі робочих обсягах і однакових дисперсіях 
розподілу за обсягом ОПЕМК вироблені варіантами реактора ерозійні ефекти 
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відрізняються в 2,46 рази, а експеримент підтверджує, що з ймовірність 90% ця 
відмінніс ть практично знаходиться в межах 2,17–2,84. Тобто для обраного 
кількісного методу тес тування приватного критерію подібності результат 
виявився цілком задовільним. 

Нехай для розглянутої вище технології диспергування знадобився апара т 
найбільшою можливою продуктивності. На вітчизняному ринку до продажу 
пропонується ультразвуковий генератор УЗГМ-10-22, від якого можна живити 
два випромінювача ПМС-5-18. Зараз це найпотужніший серійно випускається 
комплект джерел УЗ-коливань з магнітос трикційним типом перетворення 
енергії і блоку живлення для них, якщо випромінювати ними ультразвук в один 
реактор когерентно. Сумарна акустична потужніс ть становить при цьому  
4,4 кВт. 

Діаметр реактора 100 мм, тобто максимально можливий з розрахунку 
рівності інтенсивності випромінювання еталону по всій площі його 
поперечного перерізу, а висота (у мм) вказана масштабної лінійкою на 
малюнку. При висоті, рівній непарному числу півхвиль, випромінювачі 
працюють в фазі, парним – в протифазі, що можна зробити за допомогою 
фазоінвертора, що встановлюється на один з двох виходів задає частоти. На 1, 5 
і 6-м перетинах зліва чітко видно, що функція розподілу навіть по одну сторону 
від площини симетрії реактора немонотонна. Це пояснюється тим, що 
результуюча пружна хвиля в ньому, хоча і переносить енергію, але по 
положенню в просторі має характер стоячій. Значить, існують стабільні в  
просторі зони, де переважно відбувається складання збурень тиску з 
однаковими або протилежними знаками. Дисперсія розподілу ОПЕМК  
на 1-му – 4-му перетинах менше, ніж у еталону, отже, в відповідних їм 
варіантах реактора буде забезпечена не найгірша ніж у нього рівномірніс ть 
обробки. З них найвищі значення критерію у 3-го і 4-го варіантів. 
Продуктивності цих реакторів при обробці латексу, так як відповідна 
продуктивність еталона дорівнює 7,2 дм3/ч, вказані на малюнку. Для 
порівняння індус тріальний процесор UIP-4000 фірми Hielscher, найближчий до 
розглянутим по акустичної потужності, але з дещо іншою конструкцією 
реактора, має при диспергування продуктивність до 0,4 м3/год. 

Розглянута математична модель є детермінованою складової 
формалізованого опису кавітаційного процесу, так як для забезпечення 
сінперіодічених умов потрібна наявніс ть в рідині або інжекція в неї абсолютно 
однакових бульбашок, що в реальності недосяжно, так як завжди буде існувати 
імовірнісний розподіл їх за діаметрами спокою, що потребують введення 
стохастичного компонента моделі. Базуються на ній оцінка залишається 
відносною і, ймовірно, залишиться такою, поки не будуть с творені методи і 
засоби, здатні точно визначати абсолютні значення параметрів моделі, які були 
скорочені в чисельнику і знаменнику вираження для критерію, оскільки мають 
однакові одиниці обчислення. 

В якості гіпотези слід зауважити, що розглянута модель 
багатобульбашкової кавітації може поширюватися на випадки не тільки 
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рівності, а й кратнос ті періоду гармонійної хвилі періодів пульсації 
кавітаційних бульбашок, тобто, коли період їх пульсації становить два, три і 
більше періодів гармонійних коливань, що спостерігається в хвилях з великими 
амплітудами звукового тиску. Можна припус тити, що бульбашки кавітації 
області в цих випадках, прагнучи до мінімуму енергії системи, розділяться при 
самоорганізації процесу на рівні групи так, що в середньому на кожен період 
гармонійної хвилі припадатиме однакове число колапсів. Тоді розглянута 
сукупність рівнянь математичної фізики, будучи строго детермінованим 
описом окремого випадку багатобульбашкової кавітації поблизу рівності 
періодів пульсації бульбашок і гармонійної хвилі, залишається досить 
справедливою і в загальному випадку. 

Прикладне значення запропонованої математичної моделі, як і моделі 
будь-якого процесу або апарату, полягає в тому, щоб при розробці технології 
або проектуванні технологічного обладнання позбутися необхідності 
проводити трудоміс ткі і витратні етапи натурного макетування та 
експериментування. Воно також полягає в можливості формулювання з її 
допомогою умов подібнос ті кавітації при різних обсягах і геометричних 
формах простору, в якому вона діє. Це дозволяє виконувати інженерні 
розрахунки реакторів будь-якої потужності і продуктивнос ті, спираючись на 
результати оптимізації того чи іншого процесу в лабораторному реакторі. І 
хоча зовсім відмовитися від натурного моделювання не вдається, але зате воно 
стає лабораторним процесом, при якому можна мати справу з невеликими 
обсягами оброблюваних субстанцій і з малогабаритної технікою. У таких 
випадках при досить великому часу впливу весь обсяг проби обробляється 
рівномірно за рахунок акустичних течій навіть без застосування примусового 
перемішування. Тому при освоєнні процесів кавітаційної обробки з метою їх 
промислового застосування встає проблема, вдало формулюється цитатою з  
відомого огляду Л. Бергмана «...практичне значення пропозиції з 
ультразвукової обробки рідин можуть отримати тільки в тому випадку, якщо 
вдасться створити апаратуру, яка дозволяє безперервно опромінювати 
ультразвуком протікає рідина». 

 
4.4. Модель гідродинамічної кавітації в роторних апаратах 
Існує теорія роторних дезінтеграторів, які також можуть застосовуватися 

в процесах харчової сонохіміі. Вона спирається на явище гідродинамічної 
кавітації, що відрізняється від акустичної тим, що кавітація породжується не 
періодичною зміною зовнішнього тиску в пружною хвилі, а гідродинамікою 
течії рідини щодо фізичних меж. Але роторні диспергатори, або дезінтегратори,  
мають певну привабливістю, особливо якщо потрібна обробка великих обсягів 
середовищ, що полягає в тому, що, незважаючи на меншу інтенсивніс ть 
кавітації, вони мають велику продуктивніс ть, ніж кавітаційні реактори. 

Спочатку термін «дезінтеграція» використовували тільки стосовно 
твердотілих процесів, що відбуваються в дезинтеграторах ударного типу,  
створених спеціально натомість викорис товують у вигляді основного фактора 
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силу стиснення млинів для механічного подрібнення твердих сипучих 
матеріалів за рахунок впливу на подрібнюють час тинки ударами. Згодом один з 
їхніх творців – доктор Й. Хінт, помітивши, що при такому подрібненні 
змінюється не тільки дисперсніс ть, а й деякі важливі фізико-хімічні властивості 
оброблюваних матеріалів, ввів поняття «механічна активація» і почав 
використовувати словосполучення «дезінтеграторні активація», проте знову ж 
застосовні тільки до твердих сипучим субстанцій. Але пізніше він же став 
писати про активацію в механічних дезинтеграторах і рідких середовищ. Явища 
активації в роторноімпульсних, або, як їх ще називають, роторно-пульсаційних,  
пристроях незабаром с тали однозначно пов’язувати з дією кавітації. І лише в 
цьому с толітті з’явився позначив дез інтеграцію рідких середовищ як результат 
ерозійних ефектів гідромеханічної або акустичної кавітації і став самостійним 
термін «кавітаційна дезінтеграція». Традиційною завжди була оцінка 
ефективності дезінтеграції, яка базується на гіпотез і Й. Хінта, що зв’язує 
основні принципи побудови конструкції дезінтегратора з виникає в ньому 
активністю. Вона може бути виражена наступною цитатою з його роботи: 
«...чим більше число ударів, надавати час ткам речовини, чим більше швидкіс ть 
удару і чим менше інтервал між наступними один за одним ударами, тим 
більша виникає активність». Однак аналізу процесу руйнування частинок 
мікронного розміру, до того ж є фазою розчину, поняття механічного удару і 
будь-які дії кінетичної енергією потоку цього розчину явно не відповідають. З 
такою оцінкою подібні уявлення про дезінтеграції, викладені в описах розробок 
роторно-пульсаційних прис троїв, де ефективність гідродинамічної кавітації 
підвищують за рахунок збільшення швидкості течії рідини і час тоти переривань 
її потоку, а головним фактором вважають кінетичну енергію потоку рідини,  
пропорційну квадрату швидкості її руху. Але легко підрахувати, що в 
подібному описаному там роторно-імпульсному прис трої, переробному 10 т/год 
рідини, при швидкості обертання 300 об/с ротора діаметром 150 мм з  
наскрізними каналами розмірами 10x20 мм, потік її проходить за час, поки ці 
канали відкриті на будь-яку їх частину, відстань трохи більше десятої частини 
міліметра. Переміщення на таку дистанцію парогазового бульбашки не 
витримає його «із зони підвищеного в зону зниженого тиску», що відповідно до 
теорії кавітації має викликати цикл його пульсації, що завершується 
випусканням імпульсу тиску в гідродинамічному кавітаційному процесі. Та й 
сам перепад тиску, поширюючись в рідині зі швидкіс тю звуку, пройде за цей 
час трохи більше сантиметра. Тому вплив швидкості потоку рідини на 
кавітацію в роторних дезинтеграторах не їсти її вичерпне пояснення. 

Слід використовувати дещо інший підхід до оцінки ефективнос ті 
дезінтеграторів, ніж зазвичай застосовуються. Тут головним чинником можуть 
бути тільки пульсації кавітаційних бульбашок і виходять від них і викликають 
кавітаційну ерозію пружні ударні хвилі, які в теорії коливань і хвиль оцінюють,  
знаходячи величину деформацій розрідження-стиснення, тобто через  
потенційну складову розсіюється в рідини енергії. А кавітаційна потужність в  
них також залежить від періодичної зміни тиску в рідині, квадрату якого вона,  
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як і належить в періодичних процесах, пропорційна. Причому в цьому 
вирішальне значення має не стільки зміна тиску, викликане переривчастістю 
течії рідини по каналах в радіальному напрямку, скільки породжується рухом 
щодо рідини профілю діаметрального перерізу обертового ротора, що має 
задану наявністю в ньому отворів періодично повторювану форму. Останнє 
підтверджується і тим, що існують гомогенізатори компанії Aquametro AG, в 
яких рідина протікає не в радіальному напрямку, а в осьовому – в зазорі між 
забезпеченими глухими пазами в звернених один до одного стінках ротора і 
статора, площа перерізу якого по діаметру при цьому залишається постійною. 

Серед роторних дезінтеграторів рідких середовищ більш широкого 
поширення набули такі, де в якості ротора і статора використовуються одна або 
кілька циліндричних оболонок кінцевої довжини з дном, в яких виконані 
наскрізні отвори прямокутної форми. Ротор і статор створюють робочий об’єм 
між дном одного і дном іншого, через який від осі до периферії конструкції в  
радіальних напрямках по відкривається і закривається при обертанні каналах 
тече рідина. Математична модель кавітації в такому дезинтеграторе може бути 
заснована на диференціальних рівняннях типу Хіклінга-Плессі або Релея-
Плессі руху стінки парогазової порожнини під дією деформацій і механічних 
напруг, що описуються як в деяких задачах механіки твердого тіла теорією 
функцій комплексного змінного. Опис виникає при цьому механічної напруги в 
рідині або дії сили на площу поверхні, тобто, іншими словами, в будь-якій 
точці об’єму рідини, може бути виконано на основі конформних відображень.  
Щоб їх застосувати потрібно на містить цю точку плоску область z профілю 
оброблюваної рідини в роторному дезинтеграторе з формують профіль 
елементами відобразити її конформний інваріант, що має рівномірний розподіл 
напружень-деформацій, наприклад, нескінченну смугу Z постійної ширини за 
допомогою інтегралів Крістофеля-Шварца. У такій моделі буде потрібно 
вважати, що тертя рідини на елементах конструкції дезінтегратора відсутня, а 
при цьому реологічне рівняння її стану має граничний характер, тобто вона 
абсолютно еластична. При обчисленнях абсолютних значень характеристик такі 
умови не зовсім коректні, але в разі порівняння подібних дій над однією і тією 
ж рідиною вони цілком припустимі, до того ж, якщо на стінці кавітаційного 
пухирця в рівнянні Хіклінга-Плессі вона поводиться як ньютонівська рідина.  
Механічне напруження в будь-якій її точці можна виразити через тиск в 
робочому обсязі р0 і похідну від відображає функції в відображенні цієї точки 
на інваріант Q. 

Ясно, що показник ступеня при похідній буде дорівнює двом тільки при 
плоскопаралельнос ті всіх профілів потоку рідини. 

Дослідити характер пружних деформацій і напружень, а також поведінку 
при їх періодичному дії мікроскопічних парогазових включень в рідини можна 
шляхом чисельного моделювання, тобто пос тановки комп’ютерних 
експериментів. Вони дозволяють робити чисельний порівняльний аналіз, 
обґрунтовувати знову з’явилися ознаки і показувати їх значущіс ть. Опис 
поведінки кавітаційного пухирця було виконано шляхом чисельного 
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інтегрування рівняння Хіклінга-Плессі методом Рунге-Кутта. На зразок того, як 
це зроблено в роботі, періодична зміна тиску в рідині належить в ньому 
відповідним з похідною від функції відображення смуги на діаметральне 
перетин в області одного отвору в роторі, одного отвору в с таторі і зазору між 
ними. 

Величина, зворотна Z2, пропорційна розтягує деформації рідини в будь-
якій точці перетину, що викликає зміна тиску в ній. 

 
ТЕМА 5. ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВИХ КОЛИВАНЬ 

ДЛЯ ПРИСКОРЕННЯ ПРОЦЕСІВ У РІДКИХ СЕРЕДОВИЩАХ 
 
5.1. Процеси розчинення, екстрагування, кристалізації і отримання 

суспензій 
Розчинення – фізико-хімічний процес, що протікає між твердою і рідкою 

фазами і характеризується переходами твердої речовини в розчин. Розчиненим 
речовиною вважається той з компонентів, який при звичайних умовах 
знаходиться в агрегатному стані, відмінному від агрегатного стану розчинника. 

У практиці хіміко-фармацевтичних фабрик, заводів, аптечних виробництв 
розчинення – найпоширеніший спосіб обробки сировини, напівпродуктів, 
отримання готової продукції. У заводських умовах, а також у великих аптечних 
установах цим способом отримують різні водні, спиртоводні, масляні розчини 
кристалічних речовин, розчини сухих і густих екстрактів, спирти, ароматні 
води, розчини колоїдів, інших високомолекулярних сполук (ВМС). 

Процес розчинення, що завершується зникненням твердої фази, істотно 
відрізняється від процесу екстрагування, хоча і для нього характерний 
перенесення видобутих речовин з пористого матеріалу в розчинник. 

При впливі на процес розчинення ультразвуком з великою інтенсивністю 
в рідкому середовищі виникають знакозмінні звуковий тиск, що сприяє 
проникненню рідини в тріщини і капіляри розчиняється речовини, а також 
швидкі течії: звуковий вітер, кавітація. Інтенсифікація процесу розчинення, а 
так само і коефіцієнт дифузії залежать від значень амплітуди і частоти 
вимушених коливань рідини. Для розчинення полідисперсних суспензій 
лікарських речовин, що мають різні лінійні розміри частинок, найбільш 
ефективно використовувати імпульсні широкосмугові коливання, тобто 
коливання великої інтенсивності. 

При впливі на середу ультразвуку зменшується динамічна в’язкість 
полярних рідин; мікротріщини і пори, наявні в твердій фазі, розгалужуються, 
збільшуються їх розміри і глибина. Розглядаючи гідродинаміку середовища в 
одиночному капілярі (тріщині), можна розрізнити три зони: з турбулентним 
рухом рідини, з в’язким підшаром і з дифузійним підшаром. У кромки 
відкритої мікротріщини при інтенсивному русі рідини відбуваються 
турбулізація мікропотоків, а потім і зрив вихрів. Тут процес розчинення твердої 
фази лімітується коефіцієнтом турбулентної дифузії. Вс тупники з першої в  
другу зону турбулентні пульсації здійснюють перенесення основної маси 
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речовини, що розчиняється. У третій зоні масообмін обумовлений хаотичним 
молекулярним рухом. Поздовжні і поперечні розміри мікротріщин є важливим 
фактором у процесі розчинення. При виникненні ультразвукового змінного 
тиску (± 5х105Па) в рідини, що знаходиться в тріщині, створюються коливальні 
тангенціальні зміщення мікрооб’ємів розчинника уздовж стінок, які переходять 
в односпрямоване рух розчину. Молекулярна дифузія практично змінюється 
досить швидким конвективним масоперенесенням. 

Таким чином, при використанні ультразвуку як засобу інтенсифікації 
процесу розчинення істотне значення мають мікропульсації розчинника,  
особливо якщо довжина хвилі дорівнює або менший за розмір твердої час тинки 
або ж лінійних розмірів мікротріщин, пор, капілярів тощо. 

Дані свідчать про те, що ультразвук на два порядки прискорює стадію 
розчинення розчинних речовин, в 10–30 разів – важко- і повільнорозчинних 
препаратів, в 3–5 разів – малорозчинних. За допомогою ультразвуку при 
звичайній температурі 0…25 °С) збільшується межа розчинності в діапазоні 
важко-і практично нерозчинних речовин, причому концентрація насичення 
може перевищувати відомі константи в 5–30 разів. 

Сьогодні дуже багато біологічно активні речовини отримують з  
природної сировини рослинного або тваринного походження. Кожен третій 
лікарський препарат з наявних в арсеналі сучасної медицини – продукт 
рослинного походження. Слід також зазначити, що в терапії окремих 
захворювань препарати з рослин займають домінуюче становище. Так, на 
частку препаратів рослинного походження припадає 80% маткових, 77% 
серцевих, 72–74% відхаркувальних, протиглистових, шлункових засобів. 

Ультразвук в напрямку від випромінювача формує у всьому озвучувати 
обсязі звуковий вітер, який с творює загальний перебіг (ламинарне або 
турбулентне), а сила вітру залежить як від інтенсивності ультразвуку, так і від 
параметрів середовища. У докавітаційний період екстрагування сировини 
найбільш чітко проявляється ультразвукової ефект. Потужні ультразвукові 
хвилі значно збільшують швидкість просочення різних матеріалів, що мають 
капілярну структуру. 

Це пояснюється тим, що висота підйому рідини під дією ультразвуку 
збільшується і знаходиться в прямій залежності від діаметра капіляра і 
надлишкового звукового тиску. Звукокапілярного тиск незалежно від 
положення джерела ультразвуку завжди направлено по нормалі до зрізу 
капіляра. 

Час замочування залежить від швидкос ті витіснення повітря з клітки,  
тобто від значення капіляропровідності сировини. Однак багато капіляри 
закінчуються в пачках і фібрила, не виходячи назовні. Тут повітря утримується 
до тих пір, поки не розчиниться в екстрагенті. Крім того, частина повітря у 
вигляді повітряних бульбашок різної конфігурації залишається всередині 
клітини. 

Ультразвук, створюючи звукокапілярний ефект, не тільки прискорює 
витіснення таких бульбашок повітря, а й с творює умови для розчинення його в 



49 
 

рідинах. Утворюється вакуум, тобто виникає так званий ефект губки. В 
результаті час замочування сировини під дією ультразвуку значно 
скорочується. 

На швидкість процесу екстрагування біологічно активних речовин з  
рослинної сировини за допомогою ультразвуку впливають фактори, що 
залежать як від фізико-механічного стану сировини і природи розчинника, так і 
від параметрів озвучування. Як вже зазначалося раніше, ефективність процесу 
екстракції багато в чому залежить від морфолого-анатомічної будови сировини,  
а в зв’язку з цим і його дисперсності. Якщо, наприклад, вихідною сировиною є 
трава рослин, що має тонку рихлу листову плас тинку з м’якими оболонками 
клітин і великим числом шляхопровідних тканин, міжклітинних просторів, то 
розмір часток, як правило, не відіграє суттєвої ролі і може коливатися від 2 до 
8 мм. 

З сировини природного походження ультразвуком можливо отримувати 
практично всі відомі сполуки, які продукують рослинами. При викорис танні 
ультразвуку спостерігається не тільки значне прискорення виробничого 
процесу, а й збільшення в порівнянні з іншими способами екстрагування 
виходу основного продукту. Так, озвучування мезги сирої капусти дозволяє 
додатково на 33% збільшити вихід тартронової кислоти – ефективний засіб,  
гальмуючого перетворення в організмі вуглеводів в жири; на 18% – вихід 
інуліну з коренів лопуха, з бульб топінамбура – важливого джерела отримання 
D-фруктози; на 15% – вихід алкалоїду платифіллина – ефективного  
М-холіноблокуючий засіб. Відзначено збільшення виходу деяких ефірних і 
жирних олій, в тому числі рожевого і обліпихової. Трава конвалії і полину 
гіркого, листя м’яти перцевої, звіробою, беладони, наперстянки, горицвіту,  
цельноліс тніка, деревію, квіти ромашки аптечної, нагідок та ін. Така сировина 
швидко набухає, клітини тургорізуются протягом декількох десятків хвилин.  
Так, якщо для подрібненої трави горицвіту, чебрецю, пустирника час 
оптимального набухання с тановить в звичайних умовах близько 2 год, а для 
кореневищ з корінням валеріани, синюхи, оману, лепехи і інших видів 
сировини 6–8 год, то при викорис танні ультразвуку досить 30 хв замочування і  
10 хв озвучування, щоб сировина повністю набрякло. 

Якщо ж озвучується сировина являє собою групи сильно здерев’янілих 
клітин щільної структури, то для процесу екстракції визначальним параметром 
стає число зруйнованих клітин. Зі збільшенням ступеня дисперсності частинок 
сировини коефіцієнт відображення звукової енергії на межі поділу фаз  
зважаючи швидкого просочення дрібноподрібненої сировини екстрагентів буде 
мінімальним, інтенсивніше відбувається розчинення і вимивання вмісту із  
зруйнованих клітин. Отже, при озвучуванні час екстрагування скорочується. 

За допомогою ультразвуку на підприємствах різних галузей народного 
господарства були отримані адреналін з мозкової речовини надниркової залози, 
інсулін з підшлункової залози, лидаза з сім’яників великої рогатої худоби,  
пантокрин з рогів марала, плямистого оленя, ізюбра, пепсин з автолізату 
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свинячих шлунків, спленин з селезінки великої рогатої худоби, цитохром С з  
серцевого м’яза забійної худоби. 

Ультразвуковий метод дозволяє отримати багато біологічно активні 
речовини тваринного походження: ферменти (трипсин, хімотрипсин,  
дезоксирибонуклеаза, рибонуклеаза, гепарин), гормони (тироксин, естрогени,  
АКТГ, тіреодін, Кортіна), вітамінні препарати (камполон, антианемін, Бітами 
Ей тощо). 

Отримання чистих лікарських речовин пов’язано з методами 
багаторазової кристалізації і перекристалізації у водних і неводних 
розчинниках. Ультразвук в залежності від режиму ультразвукової обробки, 
ступеня перенасичення розчину, температурного чинника тощо може значно 
прискорити процес кристалізації неорганічних з’єднань. Прискорення 
кристалізації здійснюється за рахунок розчинення дрібних кристалів. 

Для цих же цілей можливе використання диспергувальної дії ультразвуку, 
який дробить кристали. Останні, в свою чергу, стають новими центрами 
кристалізації, знову дробляться і т.д. Процес зародження кристалізаційних 
центрів стає лавиноподібним. Так, при крис талізації переохолоджених 
розплавів деяких речовин, що використовуються в хіміко-фармацевтичної 
промисловості (хлориду амонію, сірки, салолу, тимолу, БЕТОЛЬ, пиперидина,  
бензофенола, хлортетрациклина тощо), утворення центрів кристалізації без  
ультразвуку зазначалося через 5–8 год, при застосуванні ультразвуку – через 
кілька секунд. 

Прискорення процесів кристалізації в ідзначається на стадії кавітації, коли 
диспергувальний ефект найбільший. Ультразвук можна використовувати в ряді 
технологічних операцій при вирощуванні кристалів напівпровідникових 
сполук, наприклад при синтезі сполук з вихідних компонентів, що складають 
сплав. 

Застосування ультразвукового впливу з частотою коливань близько 
20 кГц дозволяє різко інтенсифікувати процес, оскільки в кавітаційному режимі 
виникають сильні мікро– та макропотоки, що знімають дифузійні обмеження.  
Наприклад, при розчиненні телуриду кадмію в розплаві телуриду ртуті при 
температурі, близької до температури ліквідусу потрійного з’єднання,  
швидкість розчинення при ультразвуковому впливі збільшується майже на три 
порядки, що дозволяє різко скоротити час синтезу. 

Застосування ультразвукового впливу дозволяє поліпшити осьову 
однорідність розподілу домішок і компонентів сплаву за рахунок інтенсифікації 
тепло- і масообмінних процес ів. Однак специфіка ультразвукової обробки 
полягає в тому, що найбільш ефективний вплив відбувається при утворенні в  
розплаві кавітації, а кавітаційні ефекти зумовлюють руйнування фронту 
кристалізації і викликають утворення дрібнозернис тої структури злитка. Тому 
інтенсивний ультразвук недоцільно використовувати при отриманні 
монокристалічних зразків кристалізаційними методами. 

У тих випадках, коли с тавиться завдання отримання полікристалічних 
злитків, застосування ультразвуку досить перспективно, ультразвукова обробка 
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в процесі кристалізації дозволяє отримати однорідний, без пористий матеріал з  
дрібнозернис тою структурою. 

Певний практичний інтерес представляє застосування ультразвуку в 
процесах вирощування профільованих виробів за методом Степанова, тобто 
витягуванням з розплаву через фільєру, профіль отвори якої визначає форму 
вирощуваного кристала. Підведення ультразвукових коливань до розплаву або 
безпосередньо до філь’єрі істотно впливає на перебіг процесу. Численні 
експериментальні дослідження показали, що вплив ультразвуку збільшує 
рідинноплинніс ть розплаву і змочуваність їм твердої поверхні. Ці ефекти 
стабілізують процес вирощування профільованих кристалів, проте до цих пір не 
існує фізичної моделі, задовільно пояснює спостережувані явища. 

Суспензія – це рідка лікарська форма, що представляє собою кінетично 
нестійку дисперсну систему, де дисперсійне середовище – рідина (вода, спирт,  
масла), а дисперсна фаза – тонкі дисперсії твердих частинок лікарських речовин 
розміром не менше 10 нм. Суспензії отримують методами конденсації і 
диспергування. Висококонцентровані суспензії (пасти) займають проміжне 
положення між порошками і суспензіями, для них характерні процеси 
синерезиса, ділатансіі, так як це колоїдні системи з внутрішньою структурою. 

Властивості суспензій близькі до властивостей ліофобних золів.  
Агрегативна стійкість суспензій визначається дифузними електричними 
шарами: концентровані електроліти їх коагулюють, проявляється електрофорез  
часток при накладенні поля і т.д. У статичних умовах суспензії розшаровуються 
на дві фази. 

Подрібнення за допомогою ультразвуку можна віднес ти до активного 
подрібнення, так як час тинки руйнуються незалежно від їх розміру і щільнос ті.  
Вони розриваються під дією час тотних коливань і мікроударної дії 
ультразвукової кавітації, причому виняток великих поверхонь в робочій камері 
дозволяє зберегти чистоту вихідного матеріалу. В основі процесу 
диспергування лікарських речовин в рідині лежать ті ж механізми впливу на 
середовище і речовина, які проявляються при розчиненні. При отриманні 
суспензій озвучуванням також мають місце: знакозмінні тиск, який виникає в 
кожен напівперіод проходження хвилі в зонах стиснення і розрідження (в разі 
стоячій хвилі в точках максимуму тиск подвоюється); звуковий вітер,  
спрямований в бік від випромінювача, що викликає потужні течії в усьому 
озвучувати обсязі; значні амплітудні зміщення і прискорення, які впливають на 
частки середовища, викликаючи їх миттєві переміщення в просторі; розчинення 
повітряних бульбашок. 

 
5.2. Процеси ультразвукового освітлення і очищення рідин 
Для освітлення і очищення різних спиртоводного рослинних витяжок 

(настоянок, екстрактів, соків і т.д.) успішно застосовуються глинисті мінерали.  
Очищення настоянок (валеріани, заманихи, софори японської, пустирника), 
екстрактів (кукурудзяних рилець, чебрецю, змійовика, деревію), соків свіжих 
рослин (подорожника, конвалії, чис тотілу, алое, журавлини) за допомогою 
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ультразвуку в присутності невеликої кількості суспензії бентоніту (час тота 
19,5 кГц, інтенсивніс ть 2–10 Вт/см2, триваліс ть 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. Це пояснюється тим, що при озвучуванні 
ростуть питома поверхня і ступінь дисперсності час тинок глинистого мінералу.  
Так, якщо у неозвучених бентоніту діаметр час тинок основної фракції становив 
15,4 мкм, то у озвученого протягом 50 хв – менше 6 мкм. Дрібнодисперсна 
суспензія бентоніту при осіданні утворює в рідини хмара високої щільнос ті.  
Частинки хмари під час руху адсорбируют на своїй поверхні білки, колоїди,  
тверді включення органічного та неорганічного походження, пластівці і т.д., які 
злипаються в флокули, утяжеляются, швидко седіментіруют. Цьому ж сприяє і 
сам ультразвук, збираючи в зонах пучностей с торонні включення, електрізуя їх 
і змушуючи частки коагулювати. У разі освітлення рідин ультразвуком 
дозування суспензії бентоніту може бути зменшена в 4–5 разів. 

Ультразвук нерідко використовується в процесах відділення твердої фази 
при фільтрації і гіперфільтрації. У першому випадку рідина знизу під тиском 
подається в ємніс ть для фільтрації, піднімається до рівня фільтрувальної 
перегородки, продавлюється через неї. Великі частинки осідають на дно,  
дрібніші залишаються на нижній частині фільтру. Ультразвукові коливання 
очищають фільтрує перегородку. Звуковий вітер як би здуває дрібні частинки,  
які, коагулюючи, осідають на дно. Так працює ультразвуковий фільтр. 

Ультразвук можна ввести безпосередньо в систему фільтрів рідина,  
наприклад, в систему фільтр-пресів, нутч- і друк-фільтрів. В останньому 
випадку прискорення фільтрації пояснюється тим, що шар осаду в результаті 
існування зон стиснення і розрідження знаходиться в постійному русі, 
утворюється псевдозріджений шар, який не встигає ущільнитися і стає 
ефективним елементом, що фільтрує з великою поверхнею контакту. Подача 
ультразвуку в систему в періодичному режимі більш краща, ніж безперервне 
озвучування. 

Процес гіперфільтрації можливо інтенсифікувати шляхом збільшення 
швидкості фільтрації. Зміна швидкості залежить від стану поверхневого шару – 
його турбулізації. Для безпосереднього впливу на прикордонний гелевий шар в 
гіперфільтраціонном апараті доцільно застосовувати низькочастотний 
ультразвук (22 кг ц), який різко знижує гідродинамічний опір в порис тих тілах.  
Його дія найбільш сильно проявляється на межі поділу фаз, причому 
«звукопроводом» може служити сам гіперфільтр. За допомогою гіперфільтрації 
в поєднанні з ультразвуком можливо очищати індивідуальні та сумарні 
екстракти алкалоїдів, гормонів, флавоноїдів від забарвлених домішок, 
водорозчинних полімерів, інших баластних речовин, які надають колір готової 
продукції, ускладнюють кристалізацію. Можна також отримувати стерильні 
рідини. 
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5.3. Процеси розпилення і дегазації рідин 
Аерозолі – колоїдні полідисперсні системи з газоподібним дисперсійним 

середовищем і твердою або рідкою дисперсною фазою. Розміри час тинок в 
тонких аерозолях наближаються до великих молекул, а в грубих аерозолях рівні 
10–100 мкм і більше. Зважаючи на малі розміри частинок швидкіс ть 
седиментації аерозолів невелика. Вони невизначено довго можуть перебувати в 
підвішеному стані в газах. 

Сучасна наука поділяє аерозолі на три великі класи. До першого класу 
відносяться пилу, що складаються з твердих час тинок різної форми в газовому 
середовищі. Це порошки лікарських речовин, сажа, пил природного 
походження. До другого класу відносяться дими, одержувані при конденсації 
взаємодіючих газ ів, наприклад, суміші аміаку і хлористого водню, або при 
горінні органічних речовин, лікарських трав, що містять летючі ароматичні або 
інсектицидні речовини. Форма частинок димів складна й різноманітна (може 
бути і кристалічної у вигляді голок, квадратів і т.д.). Третій клас – тумани.  
Сюди відносяться всі системи з рідкими частками – краплями, що мають 
правильну сферичну форму, наприклад аерозолі розчинів лікарських речовин,  
які застосовуються інгаляційно. Властивіс ть ультразвукових коливань великої 
інтенсивності диспергування рідини в газовому середовищі широко 
застосовується для отримання різних аерозолів, які викорис товуються в хіміко-
фармацевтичної промисловості. Інтенсивні тепло- і масообмінних процеси, 
пов’язані з сушінням рідин і різних витягів, нанесенням тонких шарів 
лікарських речовин (мікродоз) або захисних шарів на грануляти, спансули, 
таблетований матеріал, отриманням монодисперсних гранул, розпиленням 
розплавів хімічних речовин, виготовленням дрібних порошків тощо, являють 
собою процеси отримання аерозолів. 

Ультразвукове розпилення рідин знаходить застосування і в медицині для 
створення такої лікарської форми, як лікувальні аерозолі. Акустичний спосіб 
отримання аерозолів має ряд переваг перед існуючими – хімічним 
(конденсаційним) і механічним (дисперсійним), так як сучасна ультразвукова 
розпилювальна апаратура дозволяє значно інтенсифікувати процес, поліпшити 
якість продукту, замінити громіздкі прис трої більш компактними. При цьому 
при високій концентрації аерозолю виходить монодисперсні і однорідний за 
складом факел розпилення з заданим розміром частинок. 

Механізм отримання аерозолів ультразвуком пояснюється кавітаційною і 
хвильової теоріями. Відповідно до першої теорії, на межі рідина-газ при 
достатній кількості зародків кавітації (включень газу, твердих частинок) 
відбувається закриттю кавітаційних порожнин. У рідини виникають потужні 
гідравлічні удари, які дроблять її на дрібні краплі. Згідно другої теорії, аерозоль 
утворюється в результаті того, що відбувається відрив тонких капілля-
рообразних гребенів стоячих хвиль, що виникають на поверхні ультразвукового 
фонтану. На початок утворення аерозолю впливають зміна статичного тиску, 
температура, інтенсивність ультразвуку, величина порога кавітації 
розпилюється рідини. Останнє, як і розміри крапель, залежить від фізико-
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хімічних властивостей рідини (поверхневий натяг, в’язкість, щільність,  
пружність насиченої пари), акустичних параметрів використовуваних пристроїв 
(частота коливань, амплітуда, площа випромінювача) і конструкції апарату. 

У хіміко-фармацевтичному виробництві використовуються різні 
розпилювальні ультразвукові прис трої, що дозволяють вести процес 
розпилення рідин і розплавів без газових потоків і в середовищі інертних газ ів. 
Це дуже важливо для лікарської сировини, хімічно лабільного, особливо в 
дрібнодисперсному стані, до кисню повітря. Лікувальні аерозолі мають значну 
полидисперсностью, що є причиною їх седиментаційних нестійкості. Це 
призводить до того, що, з одного боку, спостерігається різна швидкіс ть 
осідання частинок, а з іншого – швидке випаровування найбільш дрібної 
фракції. Щільніс ть аерозолю, отриманого ультразвуковим методом, зростає зі 
збільшенням інтенсивності ультразвукової хвилі, що можна визначити по 
витраті розпилюються розчинів, що визначається гравіметрично, і по 
концентрації частинок в одиниці об’єму, що досягає 10-10 в 1 см. Зі зміною 
частоти ультразвуку в діапазоні 0,4–5,0 МГц розмір часток зменшується. Так, 
при частоті 2 МГц розмір отриманих частинок становить 6–7 мкм, при частоті 
5 МГц – 2–3 мкм. Зі збільшенням час тоти ультразвуку число поверхневих 
стоячих хвиль в фокальній області зростає, на них формуються гребені 
(відповідні за розмірами певним резонансним умовам), які після настання 
порогу інтенсивності відриваються від хвилі. Разом з тим розміри виникають 
хвиль і гребенів, а в зв’язку з цим і розміри крапель залежать від фізико-
хімічних властивостей розпилюються рідин (наприклад, величини 
поверхневого натягу, інертності маси). 

Розглянемо механізм ультразвукового розпилення (диспергування рідкої 
фази). 

Під дією УЗ коливань рідина переходить в аерозольний стан на кордоні 
розділу газової і рідкої середовищ. Акустична енергія може бути підведена до 
зони диспергування як з боку рідини, так і з боку газу. Існує кілька можливих 
способів ультразвукового диспергування рідини: 

1. Диспергування рідини з підбиттям акустичної енергії до робочої зони 
через газ. 

2. Диспергування рідини з підбиттям акустичної енергії до робочої зони 
через рідину: 

а) диспергування рідини в фонтані (високочастотні ультразвукові 
коливання); 

б) розпилення рідини в шарі (низькочастотні УЗ коливання). 
У разі диспергування рідини з підбиттям акустичної енергії до робочої 

зони через рідину розрізняють диспергування високочастотними (1–3 МГц) і 
низькочастотними (22–200 кГц) УЗ коливаннями. Диспергування рідини 
високочастотними коливаннями здійснюється напрямком з глибини рідини на її 
поверхню пучка потужних високочастотних УЗ хвиль. При цьому на поверхні 
рідини утворюється УЗ фонтан. У верхній частині фонтану відбувається 
розпорошення рідини з утворенням тонкого і стійкого туману. На сьогоднішній 
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день встановлено, що розпорошення рідини в фонтані відбувається за 
допомогою стоячих капілярних хвиль, порушуваних на поверхні струменя.  
Причиною їх утворення є періодичні гідравлічні удари, що виникають при 
закритті кавітаційних бульбашок. Диспергування відбувається у верхній 
частині фонтану з утворенням тонкого стійкого монодисперсні аерозолю,  
розмір крапель якого становить 2–10 мкм. Низька продуктивність (не більше 
0,2 л/год) високочастотного способу УЗ диспергування і малий розмір крапель 
виходить аерозолю роблять його практично не застосовується в промисловості.  
Однак даний метод є незамінним для застосування в медичних інгаляторах. 

У разі диспергування в шарі на поверхні шару рідини утворюються стоячі 
капілярні хвилі. Зі збільшенням амплітуди коливань поверхні амплітуда хвиль 
збільшується, досягаючи граничної величини, при якій відбувається відділення 
від них крапель рідини 

Диспергування в шарі здійснюється УЗ коливаннями з частотою від 
десятків до сотень кГц. Можливий діаметр крапель розпилу лежить в діапазоні 
до сотень мікрон і залежить від використовуваної час тоти коливань, а 
продуктивність такого диспергатора може досягати 800 мл/с. 

УЗ коливання забезпечують більш швидке і глибоке, в порівнянні з  
іншими методами, зниження концентрації розчиненого в рідині газу. УЗ 
дегазація рідких середовищ застосовується в металургії (очищення сплавів від 
домішок), нафтопереробці (видалення метанових фракцій з нафти), для 
виділення газів з розчинів смол, трансформаторного масла, напоїв, шоколаду, 
рослинного масла, крохмальних і желатинових емульсій та ін. 

У ряді випадків для запобігання корозії апаратури необхідна дегазація 
мастильних матеріалів, води (видалення розчиненого в них кисню). Великі 
можливості має зас тосування УЗ дегазації в електрохімії при нанесенні 
покриттів. Зазвичай на катоді виділяється водень, що призводить до утворення 
бульбашок при осадженні металу і, як наслідок, зниження міцності покриттів. 
При застосуванні дегазації виходять міцні, позбавлені пір покриття. Крім того, 
в звуковому полі збільшуються ККД і щільність електричного струму, 
скорочується час, необхідний для нанесення покриття заданої товщини. При 
проведенні операцій дегазації може викорис товуватися будь-який з апаратів 
для інтенсифікації технологічних процесів. 

 
5.4. Ультразвукове центрифугування в рідинах 
У ряді випадків, незважаючи на втрату системою стійкості, осадження 

суспензії відбувається повільно. Це обумовлено або великий в’язкістю рідини,  
або освітою пластівців великої площі при малій масі. Процес осадження 
суспензії в такому випадку можна прискорити, застосовуючи так зване 
комбіноване вплив, тобто одночасний вплив УЗ коливаннями і відцентровим 
полем. Комбінований вплив здійснюється в спеціальних УЗ фільтруючих 
центрифугах, де протікає процес зворотної фільтрації. Великі час тинки 
рухаються по крутій траєкторії і швидко виводяться з рідини, траєкторія 
осадження дуже дрібних частинок – полога, і їх важче вивести з рідини. При УЗ 
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впливі основний вплив на процес надає флотаційну дію пульсуючих 
бульбашок. Під дією сили, що виштовхує гідростатичного тиску відцентрового 
поля бульбашки спільно з частинками рухаються до фільтрує перегородці,  
продовжуючи захоплювати частинки. Пульсуючий пухирець проходить крізь 
фільтруючі перегородки і йде до кордону розділу рідини і газу. Агрегати 
частинок, які прийшли з бульбашкою, затримуються перегородкою. Вібрація 
фільтрувальної перегородки під дією УЗ коливань перешкоджає налипання 
агрегатів частинок, і вони відкидаються відцентровими силами на периферію 
ротора, де виводяться з рідини. Наприклад, при поділі суспензії гідроксиду 
цинку, відомого своєю аморфністю і схильніс тю до налипання за відсутності 
впливу УЗ коливань, продуктивність повільно падає. При впливі УЗ коливань 
продуктивність центрифуги з плином часу зростає і приблизно через 40 хв 
стабілізується на більш високій продуктивності, ніж у відсутнос ті УЗ коливань. 

Ефективніс ть комбінованого впливу на процес коагуляції суспензії 
відзначена в процесі осадження суспензії пігменту «конго червоне». У 
звичайних умовах процес триває кілька місяців. При УЗ впливі система втрачає 
стійкіс ть, і для осадження утворилися пластівців потрібно кілька днів. 

 
5.5. Процеси очищення стічних вод і ультразвукової стерилізації рідких 

середовищ 
Стічні води багатьох харчових виробництв міс тять речовини, які можуть 

бути викорис тані в якості корму для сільськогосподарських тварин.  
Застосування ультразвуку в ряді випадків іс тотно полегшує виділення цих 
речовин. Після обробки ультразвуком, наприклад, з стічних вод 
рибопереробних комбінатів, вдасться витягти значну кількість кормового білка 
і жиру, що не тільки дозволяє отримати ланцюгові кормові речовини, а й 
прискорити подальшу очистку стічних вод. 

Стимуляція спільнот мікроорганізмів ультразвуком низької інтенсивнос ті 
в басейнах біологічної очистки інтенсифікує їх обмін речовин, збільшує 
швидкість біосинтезу біологічно активних сполук, прискорює адаптацію клітин 
до нових умов. Так, стимуляція ультразвуком клітин цвілі Aspergilus niger, що 
грають важливу роль в процесі очищення води, в півтора рази прискорює їх 
розвиток, збільшує швидкість утилізації речовин в стічних водах, наприклад,  
рибопереробних комбінатів. Розвивається в басейнах цвіль виділяє потужні 
ферменти – целюлозу і целлобіазу, що руйнують клітковину. Виділяється при 
цьому глюкоза повністю використовується клітинами цвілі, що перетворюють її 
в вуглекислий газ і воду. Паралельно посилюється перетворення сірководню і 
сірки в нешкідливі сульфати. У процес і життєдіяльності клітинами цвілі 
Aspergilus niger виділяються лимонна кислота і деякі інші органічні кислоти,  
що створюють несприятливу для розвитку бактеріальних клітин середу. 
Посилюється і вироблення антибіотиків, які разом з органічними кислотами 
швидко знижують в стічній воді кількість бактерій, в тому числі 
хвороботворних. Клітини тієї ж цвілі після обробки ультразвуком активно 
концентрують в собі сполуки важких металів. 
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У ряді випадків потужний ультразвук застосовується для прискорення 
окислювальних процесів в стічних водах, зниження загальної обсіменіння, для 
гомогенізації осаду і т.д. 

Відомо, що оброблені ультразвуком розчини, емульсії, суспензії і відвари 
протягом деякого часу після обробки залишаються стерильними. Отримано 
численні експериментальні дані, деякі з яких відзначалися раніше (наприклад, 
стерилізація молока), інші ж, найбільш цікаві, наведені далі. 

1. Зазначено, що протягом 5 хв обробки вдається досягти повної стерилізації 
питної води без застосування хімікатів. 

2. Наводяться експериментальні дані про стерилізацію стічних вод 
ультразвуком. 

3. При впливі ультразвуку постійної інтенсивності на поверхню шкіри 
людини кількість мікроорганізмів прогресивно падає в міру збільшення 
тривалості. Після 30–40 хв обробки поверхня шкіри стає стерильною. 

4. У роботах І.Є. Ельпінер і ін. встановлено, що при ультразвуковому впливі 
підвищується чутливість мікроорганізмів до дезінфікуючих речовин. Тому 
концентрації антисептиків і консервантів в поєднанні з УЗ обробкою можуть бути 
зменшені в десятки і сотні разів. 

 
ТЕМА 6. ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВИХ КОЛИВАНЬ 

ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ГІДРАВЛІЧНИХ, МЕХАНІЧНИХ, ТЕПЛОВИХ 
ТА МАСООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
6.1. Ультразвукова обробка молока 
Особливість багатьох компонентів молока в тому, що природа не 

повторює їх ні в якому іншому продукті харчування. В молоці жир 
розподілений у вигляді жирових кульок, оточених складної білкової 
оболонкою, тобто являє собою емульсію молочного жиру у воді. Розмір 
жирових кульок коливається від 1 до 5 мкм. Причому кількість жирових 
кульок, що мають розмір по над 2 мкм, складає більше 50% і залежить від 
породи та індивідуальних особливостей корови. Поживна цінність молока в 
значній с тупеня визначається розмірами частинок жиру в молоці. Надтонке 
подрібнення жиру в емульсіях дуже сильно змінює властивості вихідного 
продукту. Відомо, що дроблення жирових кульок молока до менших, ніж у 
вихідному стані, розмірів на третину підвищує поживну цінність молока. 

Оптимальною є обробка молока при температурі 55...70 ºС, що дозволяє 
отримувати більше 80% від загального числа жирових кульок розміром менше 
2 мкм. При такій обробці молока відбувається пастеризація молока. При цьому 
кількість хвороботворних бактерій істотно скорочується. При цьому за 8–10 хв 
обробки сирого молока (250 мл), забезпечується зниження контамінації до 
норми (менше 200 000 КУО в 1 мл). При ультразвуковій обробці молока не 
відбувається руйнування найбільш лабільною частини вітаміну С, і його зміст 
залишається практично рівним вихідного – 0,83 мг (пас теризація паром знижує 
концентрацію до 0,65 мг, інфрачервоним випромінюванням – до 0,75 мг, 
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кип’ятіння практично повністю руйнує вітамін С). Таким чином, УЗ обробка 
забезпечує підвищення поживної цінності молока і його пастеризацію. 

Слід відзначити ще кілька позитивних сторін УЗ обробки молока, здатних 
знайти широке застосування: 

1. Оброблене УЗ та заморожене для тривалого зберігання молоко після 
розморожування повніс тю зберігає свої поживні та смакові якості. 

2. Сухе молоко, вироблене з обробленого ультразвуком, зберігається 
значно довше. При відновленні не відрізняється від натурального. 

3. При ультразвуковій обробці придатного до вживання молока (в тому 
числі і пастеризованого) протягом декількох хвилин, кислотність молока не 
підвищується більше 5 годин. 

 
6.2. Процеси приготування соків 
Препарати з свіжих рослин міс тять значно більше активних речовин, ніж 

з висушеного сировини. У цих препаратах і соках міститься весь комплекс 
речовин в їх природному вигляді. Традиційний спосіб виготовлення соків та 
витяжок зі свіжих рослин і плодів полягає в пресуванні попередньо 
подрібненого сировини в спеціальних матерчатих мішках або серветках.  
Малосочні рослини подрібнюють і настоюють зі спиртом протягом тривалого 
часу (10–15 діб). В обох випадках живі клітини чинять опір зовнішньому 
впливу, тобто під час пресування не всі клітини роздавлюються, а при дії 
спирту його проникнення всередину клітин йде дуже повільно. Тому при 
приготуванні соків прагнуть подрібнити вихідну сировину до 
дрібнодисперсного стану. Але це не завжди дає тільки позитивний ефект,  
оскільки при цьому в розчин виходить велика кількість баластів (Білків, 
пектинів і ін.) Проведені дослідження підтвердили ефективність диспергуючого 
дії ультразвуку для збільшення соковіддачі при обробці свіжої сировини (у 
тому числі лікарського). Під дією ультразвуку проникність оболонок клітин 
збільшується і процес вилучення біологічно активних речовин прискорюється. 
Ультразвукова обробка мезги свіжого листя алое, коренів беладони, трави 
конвалії, листя очищення великого, подорожника, каланхое, капусти перед 
пресуванням збільшує вихід соку із сировини в середньому на 10%. Отримувані 
соки більш прозорі, ніж одержувані звичайними способами. Оптимальне час 
обробки складає 20–30 хв. Смак і основні показники приготованого продукту 
при ультразвуковій обробці не змінюються. 

При приготуванні витяжок з свіжих малосочних рослин найбільший вихід 
основних діючих речовин відбувається через 15–20 хв обробки. В окремих 
випадках ультразвукова обробка дозволяє збільшити вихід суми видобутих 
корисних речовин на 5–7% (наприклад, з трави буркуну білого і желтушника,  
коренів радіоли рожевої). Крім приготування лікарських соків та витягів 
ультразвукове вплив підвищує соковіддачу різних ягід. Соковіддача винограду 
збільшується зі збільшенням часу ультразвукового впливу. Так, при  
30-хвилинної обробці вихід соку збільшується з 66% до 71% після першого 
пресування і з 74% до79% після другий пресування. Час обробки мезги 
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роздрібнюваних ягід протягом 20–30 хв є оптимальним, так як подальший час 
обробки стає малоефективним. Оптимальне час обробки в ультразвуковому 
полі залежить від висоти шару оброблюваного сировини (тобто від 
оброблюваного обсягу). При обсязі подрібненої сировини 200–300 мл 
достатньо 10 хв обробки. При збільшенні обсягу до 500–700 мл час обробки 
слід збільшувати до 20–30 хв. Смакових змін в соку при обробці винограду 
ультразвуком, за результатами дегустаційних перевірок, не виявлено. Таким 
чином, ультразвукова обробка заздалегідь подрібненого винограду та інших 
ягід дозволяє на 10–15% збільшити вихід соку. При обробці забарвлених сортів 
винограду і ягід різко підвищується інтенсивність забарвлення одержуваного 
соку. 

 
6.3. Процеси обробки рибопродуктів 
Застосування ультразвукових коливань дозволяє поліпшити якість м’яса і 

риби, а також прискорити процеси їх обробки, поліпшити ніжніс ть м’яса, 
отриманого, наприклад, з сухожильного мускула крупної рогатої худоби.  
Пояснюється це тим, що під дією ультразвуку відбувається час ткове механічне 
руйнування волокон м’язової та сполучної тканин і створюються сприятливі 
умови для дії ферментів м’яса і прискорення хімічних процесів в тканинах.  
Обробка м’яса може здійснюватися двома способами: 

1. Шматки м’яса занурюються в заповнену розсолом (5%) ємність.  
Тривалість обробки залежить від розмірів шматків м’яса і їх кількос ті в 
технологічному обсязі, а також потужності УЗ апарату. Так, обробка 100 г 
м’яса у вигляді шматочків розміром 10х10 мм не повинні перевищувати 5–7 хв 
при використанні апарату потужніс тю не більше 150 В А. 

2. Обробка проводиться в безпосередньому контакті робочого 
інс трументу з поверхнею шматка м’яса. Для цього робочий інструмент  
коливальної системи стосується оброблюваного м’яса і переміщається уздовж 
шматка. При товщині шматка м’яса 10 мм і його розмірі, що дорівнює 10 см2 
триваліс ть обробки складе 1–2 хв. 

Обидва способи обробки дозволяють отримати готовий продукт високої 
якості. 

Дифузійні процеси засолу в більшості випадків є найповільнішими 
стадіями приготування кінцевого продукту. Проведені дослідження показали,  
що соління з допомогою ультразвуку інтенсифікує процес в значно більшому 
ступені, ніж звичайне механічне перемішування або термічний нагрів. 
Ультразвукове соління дозволяє отримати ніжні, рівномірно пофарбовані 
шматки продукту без їх попереднього внутрішньом’язового шприцювання і 
відповідно отримати кінцеві продукти (наприклад, окіст) без пошкодження 
тканин. Найкращі результати виходять під час соління 100–200 г м’яса за такою 
технологією: 10 хв УЗ обробки, охолодження до температури 10–15 градусів, 
подальша обробка протягом 10 хв і витримка протягом доби в розсолі для 
повної готовнос ті продукту. За аналогічною технології здійснюється посол 
свинячого сала. При засолі риби очищену тушку довжиною 15–30 см укладають 
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в розсіл на дно ємності і виробляють УЗ вплив 10–20 хв. Після обробки 
витримують продукт в розсолі в холодному місці не менше 5 год. 

При необхідності зменшення змісту солі в м’ясо- і рибопродуктах 
здійснюється відмочування продуктів. Відмочування може здійснюватися у 
воді, молоці, розчині оцту. Для отримання практично несолоного продукту з  
солоного, можна провести нас тупні операції: виклас ти цей продукт на дно 
ємності і залите в нього максимально допус тиму кількість води (500–700 мл). 
Проводять обробку протягом 10 хв і зливають отриманий розсіл. Якщо продукт 
недостатньо несолоний, повторюють обробку, заливаючи свіжу порцію води.  
Аналогічним чином здійснюється відмочування оселедця в молоці або розчині 
оцту. При відмочуванням будь-яких продуктів необхідно максимально 
використовувати об’єм ємності, в якій відбувається обробка. При цьому 
ефективність відмочування зменшується при кількості продукту, що 
відмочується,  більше 10% за обсягом від рідини. 

Зазвичай витоплювання жиру з м’якого жиромісткої сировини 
здійснюється термічними способами. При цьому відбувається погіршення 
якості жиру (зміна кольору і запаху). При використанні УЗ забезпечується 
витяг жиру без термічного впливу при одночасному поліпшенні його смакових 
якостей (колір і запах). При витоплюванні жиру м’яка тварина сировина 
подрібнюється. До подрібненої сировини додаються 30% підсоленої води з  
температурою близько 40 градус ів і здійснюється обробка 20–30 хвилин. Вихід 
жиру при озвучуванні м’якої жиромісткої сировини становить 60–75%, вихід 
кісткового жиру – до 15%. 

Технологія, аналогічна описаної, дозволяє в кілька раз прискорити процес 
вилучення жиру з печінки риб і збільшити його вихід при приготуванні 
риб’ячого жиру. 

 
6.4. Процеси приготування сирів 
Сир – високоякісний харчовий продукт. Він містить велику кількіс ть 

легкозасвоюваних повноцінних білків, молочного жиру, різних солей і 
вітамінів. У промисловості, користуючись традиційними рецептами, готують 
кілька сотень видів сирів. Однак усяке приготування сиру немислимо без  
сичужного ферменту. Фермент на фабриках виготовляється з сичугів жуйних 
тварин або шлунків свиней (пепсин). За відсутності сичужного порошку або 
пепсину заводського виготовлення можна використовувати екс тракт, що 
готується з допомогою УЗ обробки з сухих ягнячих або телячих сичужків або 
шлунків свиней. Активність заводського порошку сичужного ферменту –  
100 тис. од., активність екстракту, отриманого традиційним способом, –  
800 тис. од., а одержаний за допомогою ультразвуку екстракт має активніс ть 
1670 тис. од. Вихід ферменту при обробці ультразвуком виходить на 35% вище, 
ніж у контрольній партії. Необхідна кількість ферменту (1 мл на 10 л)  
необхідно вводити в молоко, гомогенізоване ультразвуком, протягом 10 хвилин 
проводять УЗ вплив на весь обсяг молока (10 л). Такий вплив роздрібнить 
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фермент, рівномірно розподілить його по всьому об’єму молока і прискорить 
ферментацію, тобто скоротить час приготування сирів. 

 
ТЕМА 7. ТЕНДЕРИЗАЦІЯ М’ЯСА З ВИСОКИМ ВМІСТОМ 

СПОЛУЧЕНОЇ ТКАНИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ УЛЬТРАЗВУКУ 
 
7.1. Аналіз способів та апаратів для тендеризації м’яса 
М’ясо й м’ясопродукти є найважливішими продуктами харчування, тому 

що в їхньому складі є майже всі необхідні для організму людини поживні 
речовини. Проте, цінність м’яса полягає, насамперед, у тому, що воно є основним 
джерелом повноцінних білків тваринного походження. 

Фізіологічна потреба в м’ясі й м’ясопродуктах для людини становить 
близько 75 кг на рік, у тому числі яловичини 20,3 кг. Отже, яловичина – це один із 
основних видів м’ясопродуктів, необхідних для задоволення потреб населення в 
повноцінному харчуванні. 

М’ясо та м’ясопродукти – особлива група харчових продуктів, яка 
відрізняється специфічним хімічним складом та якісними показниками. Слід 
зазначити, що хімічний склад яловичини за всіма компонентами коливається в 
певних межах і залежить від віку тварин, їхньої статі, умов вирощування, складу 
кормів, способів забою і промислової обробки. У середньому  яловичина містить 
18,5–21,6% білка, 3–12% жиру, 0,3–0,9% вуглеводів. Аналіз наведених даних 
характеризує об’єкт досліджень, насамперед, як джерело білка. Літературі дані 
свідчать, що білки яловичини містять повний набір амінокислот, включаючи 
незамінні. Так, наприклад, білок яловичини містить  19 амінокислот, у тому числі 
8 незамінних: валін, ізолейцин, лейцин, лізин, метіонін, треонін, триптофан, 
фенілаланін, що дозволяє зробити висновок про високу харчову й біологічну 
цінність м’яса яловичини. 

Морфологічна будова яловичини також має свої характерні риси. Туша 
яловичини містить чотири основні види тканин: кісткову, м’язову, сполучну та 
жирову. 

Основну частку з них займає м’язова тканина, яка складає 58–62%  від маси 
туші. М’язова тканина має найбільше харчове значення. Вона складається з 
окремих тонких волокон довжиною до 12 см, які покриті тонкою напівпрозорою 
оболонкою (сарколемою) і з’єднані між собою сполучною тканиною (ендомізієм). 
Залежно від будови й характеру скорочення м’язів за життя тварини, м’язова 
тканина містить різну кількість сполучної тканини. 

Жирова тканина становить 3–14% маси туші й складається з жирових 
клітин, відокремлених одна від іншої прошарками м’якої сполучної тканини. 
Харчова цінність жирів зумовлена їх високою енергетичною цінністю, вмістом 
жиророзчинних вітамінів і поліненасичених жирних кислот. 

Сполучна тканина складає 9–14% від маси туші, за життя тварини виконує 
механічну функцію, вона зв’язує окремі тканини між собою та з кістяком, 
міститься в плівках, сухожиллях, суглобних зв’язках, окістях й хрящах. Її основу 
становлять волокна з колагену й еластину, які є фібрилярними білками. Колаген у 
звичайних умовах не розчиняється у воді, а під час нагрівання з водою переходить 
у глютин, який добре розчиняється у воді та добре засвоюється в організмі 
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людини. Еластин дуже стійкий до нагрівання і не утворює глютину, тому харчова 
цінність його низька.  

Екстрактивні речовини в м’ясі перебувають у вигляді азотистих і 
безазотистих сполучень і надають йому під час теплової обробки специфічного 
смаку і аромату. 

Мінеральні речовини м’яса представлені солями кальцію, фосфору, заліза, 
натрію, цинку, міді, марганцю, алюмінію й ін. У м’ясі є ферменти, що сприяють 
його дозріванню, та вітаміни. 

Особливістю яловичини є підвищений вміст у ній м’язової й сполучної 
тканин, а також низька питома вага жирової тканини. Наприклад, у порівнянні зі 
свининою й бараниною  яловичина містить на 6–10% більше м’язової тканини, на 
2–4% більше сполучної тканини й на 2–30% менше жирової тканини. 

Яловича туша містить (у % до маси туші) у середньому 24% м’яса І сорту,  
47% м’яса ІІ сорту, 7% м’яса ІІІ сорту. У середньому  яловичина І сорту містить  
4–6% сполучної тканини, м яловичина ІІ сорту містить 8–10% сполучної тканини, 
яловичина ІІІ сорту містить 12–14% сполучної тканини. Особливістю сполучної 
тканини яловичини є її висока гідротермічна стійкість, що  і визначає особливі 
режими її технологічної обробки. Зокрема, під час переробки окремих частин туші 
яловичини з ВВСТ широко використовують процеси тендеризації для 
пом’якшення м’язової та сполучної тканини. 

Розглянуті вище особливості хімічного складу, морфологічної структури 
м’язової та сполучної тканин у різних частинах туші тварин визначають фізико-
хімічні (здатність утримувати вологу, показник рН) і структурно-механічні 
властивості м’яса, які, у свою чергу, зумовлюють якість кулінарних виробів після 
теплової обробки.  

Здатність м’яса утримувати вологу визначається, в основному, здатністю 
утримувати вологу м’язовими та сполучними тканинами. У м’язових волокнах 
вода входить до складу міофібрил і саркоплазми, тому здатність м’язової тканини 
утримувати вологу залежить, у першу чергу, від властивостей і стану білкових 
міофібрил (актину, міозину, актоміозину). Менше вологи утримується в сполучній 
тканині. Ця волога зв’язана, в основному, з колагеном. У складі м’яса є, так звана, 
вільна й зв’язана волога. Вільна волога становить 25–30% від загальної. Вона 
служить розчинником мінеральних і інших водорозчинних речовин м’яса та може 
бути вилучена з нього виморожуванням, сушінням або пресуванням. До неї 
відносять капілярну вологу, що утримується в порах і капілярах м’яса. Капілярна 
волога впливає на соковитість м’яса, а міцність її зв’язку визначається величиною 
капілярного тиску, що залежить від величини розмірів капілярів. Чим менше 
розміри капілярів, тим більша величина капілярного тиску, тим сильніше 
утримується волога. Зв’язана волога (70–75% від загальної) м’яса входять до 
складу гідрофільних колоїдів-білків, які мають здатність взаємодіяти з 
молекулами води. До зв’язаної води відносять адсорбційну вологу, що являє 
собою сольватну оболонку білкових молекул, і яка утримується за рахунок сил 
адсорбції, а також частина капілярної вологи, яка утримується за рахунок сил 
адсорбції диполів води до стінок капілярів, осмотичну вологу, що утримується в 
незруйнованих клітинах за рахунок різниці осмотичного тиску з обох боків 
клітинних оболонок (напівнепроникних мембран) і внутрішньоклітинних 
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мембран. Як у міжклітинних просторах, так і в тканинах із неклітинною 
структурою, роль напівнепроникних мембран виконує структура каркаса білкових 
гелів, структура яких утримує воду. Частина вологи утримується також чисто 
механічно в закритих порах м’яса. Слід зазначити, що висока якість м’ясного 
продукту (ніжність, соковитість) забезпечується за певного співвідношення в м’ясі 
вільної й зв’язаної вологи. Надлишок або нестача кожної з них може привести до 
зниження якості м’ясного продукту. 

Слід зазначити, що за вмістом загальної вологи, а також за співвідношенням 
вільної та зв’язаної вологи м’ясо різних частин туші яловичини незначно 
відрізняється. Тому, загальним напрямом підвищення якості м’ясних виробів 
може бути перерозподіл у них форм зв’язку вологи, здійснений за допомогою 
різних способів тендеризації. Відомо, що на консистенцію та якість м’яса і 
м’ясних продуктів найбільше впливає, так звана, слабозв’язана «корисна» волога, 
у яку в процесах тендеризації переводять більшу частину вільної й деяку частину 
зв’язаної вологи.  

Якість м’яса характеризують комплексом показників: сенсорними, 
санітарно-гігієнічними, технологічними, та харчовою цінністю. Чинники, які 
впливають на якість готових м’ясопродуктів, можуть бути об’єднані в 4 групи, 
такі як: 

– прижиттєві – вид, порода, стать, вік, характер відгодівлі, стан здоров’я 
тварин, умови транспортування й передзабійна витримка; 

– післязабійні – посмертне задубіння, дозрівання, глибокий автоліз, гнильне 
розкладання, гідроліз і окисне псування жиру, пліснявіння, зміни кольору та інші 
процеси; 

– технологічні процеси – соління, подрібнення, перемішування, смаження, 
варіння, коптіння, сушіння та ін., у результаті яких одержують продукт, готовий 
до споживання; 

– умови зберігання м’яса та м’ясопродуктів – температура, відносна 
вологість, циркуляція повітря, термін зберігання та ін. 

Якість і споживчі переваги м’яса та м’ясопродуктів зумовлені насамперед 
властивостями сировини, які повинні в максимальній мірі наближатися до 
властивостей, притаманним біологічним тканинам у живому організмі 
безпосередньо перед забоєм. Визначальне значення мають процеси виробництва, 
які змінюють властивості сировини. 

Механічні властивості м’яса залежать від його морфологічної структури і 
його хімічного складу. Із усіх харчових продуктів м’ясо має найбільш складну 
структуру. М’язова тканина свинини, яловичини, баранини містить більше 300 
м’язів, різних за складом та будовою. 

Якість м’яса оцінюється його ніжністю. Відомі фізичні методи оцінки 
ніжності м’яса, засновані, зокрема, на визначенні сили різання, граничного 
напруження зрізу, роботи різання, нормального граничного напруження зсуву, 
тангенційного граничного напруження  зсуву, сили розкушування, тощо.  

Звичайно визначають максимальну силу різання вздовж та поперек 
м’язових волокон. Під час розрізування зразки м’яса деформуються до моменту, 
коли прикладена сила переходить у напруження різання, а в момент перерізання – 
граничне напруження різання. 
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У зміні ніжності м’яса важливу роль відіграють кількість і стан компонентів 
сполучної тканини. У м’ясі в стані задубіння білки сполучної тканини (колаген, 
еластин) і основна речовина стають менш лабільними в порівнянні з їхнім станом 
відразу після забою. Лабільність компонентів сполучної тканини збільшується в 
період дозрівання м’яса, коли з лізисом вивільняються гідролітичні ферменти. Це 
в значній мірі визначає гідротермічну стійкість колагену: чим більше лабільна 
основна речовина, тим легше розварюється колаген.  

Зниження величини структурно-механічних показників для м’ясних виробів 
з натуральної м’язової тканини позитивно впливає на їхню консистенцію (вироби 
виходять більш ніжні й соковиті). Існує тісна кореляційна залежність між 
морфологічною структурою м’язової й сполучної тканин м’яса, ступенем 
руйнування її структури в процесі тендеризації та показниками структурно-
механічних властивостей. 

Були проведені дослідження з метою з’ясування залежності ніжності майже 
всіх м’язів яловичої туші від вмісту в них волокон колагенової і еластинової 
сполучної тканини. 

Ніжність м’яса залежить від багатьох чинників прижиттєвого характеру й 
передається у тварин генетично. Насамперед ніжність м’яса визначається 
структурою м’язової тканини: при  збільшенні діаметра м’язових волокон 
ніжність зменшується. Кількісний вміст колагенової сполучної тканини – один з 
вирішальних чинників. Якісний стан колагенової сполучної тканини залежить від 
ступеня полімеризації основної речовини (полісахарид-білкового комплексу). Від 
нього залежить здатність колагену  розварюватися, в тому або іншому ступені 
обробці жорсткого м’яса. Саме тому для збільшення ніжності жорсткого м’яса з 
великим вмістом сполучної тканини використовують процеси тендеризації 
м’ясної сировини. 

Багатьма дослідниками вважалося, що сполучна тканина м’яса має низьку 
біологічну цінність, тому що не містить деяких незамінних амінокислот. Але, як 
свідчать нові дослідження, було встановлено, що збільшення до певної міри 
частки білків сполучної тканини у м’ясопродуктах не призводить до зниження 
їхньої біологічної цінності. Більше того, клінічні спостереження показали, що 
збільшення в яловичині частки білків сполучної тканин (гідролізованого колагену) 
призведе до підвищення біологічної цінності м’ясопродуктів. У цей час проведені 
дослідження, в яких встановлено, що підвищення вмісту в м’ясі колагену до 15% 
від загальної маси м’ясних білків призводить до збільшення збалансованості 
сумарного амінокислотного складу білків м’яса стосовно білка-еталона. Тому не 
можна однозначно стверджувати, що харчова й біологічна цінність яловичого 
м’яса, що містить підвищену кількість сполучної тканини (наприклад, лопаткова й 
тазостегнова частини туші, у яких вміст колагену й еластину досягає 9–12%), 
поступається іншим частинам туші. 

Проте для того, щоб збільшити до максимуму біологічну цінність м’яса з 
великим вмістом сполучної тканини, необхідно білки сполучної тканини 
перевести в стан, що забезпечує їхній швидкий гідроліз в організмі людини 
шляхом використання різних способів тендеризації для покращення консистенції 
м’яса. Для цього потрібно проаналізувати способи покращення консистенції 
м’ясної сировини, з метою виявлення раціональнішого способу. 
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Із вище наведеного можна зробити висновок, що м’ясо та м’ясопродукти – 
особлива група харчових продуктів, що відрізняється специфічним хімічним 
складом та якісними показниками та є найважливішими продуктами харчування, 
оскільки містить майже всі необхідні для організму людини поживні речовини та 
є основним джерелом повноцінних білків тваринного походження, тому 
надзвичайно важливо під час переробки використовувати його раціонально. 
Якість м’ясної сировини з ВВСТ підвищують за допомогою різних способів 
тендеризації. Тому необхідно проаналізувати способи покращення якості м’ясної 
сировини. 

М’ясо – це дорога сировина, тому повне його використання надзвичайно 
важливе під час його переробки. Велика кількість технологічних процесів 
впливають на мікробіологічний стан м’яса і його харчову цінність, оскільки 
створюються сприятливі умови для розвитку мікрофлори, ферментативних і 
неферментативних реакцій, що викликають небажані зміни. Обробка за високих 
температур викликає термічну деградацію низки компонентів і накопичення 
небажаних речовин. Вибір процесів переробки сировини та їх параметрів повинен 
бути таким, щоб виключити вказані негативні зміни і забезпечити високу якість 
готових продуктів. 

Сукупність дій, направлена на продукт з метою покращення його 
консистенції називається тендеризацією. На м’ясопереробних підприємствах 
традиційно використовують чотири основних способи тендеризації.  

Підвищення ніжності як парної, так і охолодженої сировини може бути 
досягнуте за рахунок її механічної обробки різного ступеня інтенсивності. 
Ефективність цих способів залежить від вибору пристроїв, режимів обробки, 
стану і структури сировини. М’ясо з м’якою консистенцією краще обробляти в 
масажерах, м’ясо з жорсткою консистенцією (яловичина, баранина) – в тумблерах, 
тому що поверхнева тендеризація дає незначний технологічний ефект. 

Для інтенсифікації процесів розподілу розсолу і дозрівання м’яса 
застосовують механічну тендеризацію м’яса, тумблірування і масажування. 
Механічна тендеризація і тумблірування, як правило, використовуються для 
обробки низькосортної сировини, масажування – для м’яса з переважаючим 
вмістом м’язової тканини. 

Механічна тендеризація – це спосіб розм’якшення тканин м’яса шляхом 
наколювання або відбивання сировини. Часткове руйнування і пом’якшення 
тканинних структур дає можливість поліпшити консистенцію, соковитість, 
збільшити проникність речовин соління і прискорити ферментативні процеси. На 
виробництві частіше за все проводять механічну тендеризацію яловичини, яку в 
подальшому використовують для виготовлення реструктурованих продуктів. 

Найбільш ефективним є поєднання механічної тендеризації (проколювання) 
з тумбліруванням або масажуванням. Ці види механічної обробки сировини 
засновані на принципі використання енергії падіння шматків м’яса з деякої 
висоти, удару їх один об другий, об виступи і стінки апарата. При цьому сировина 
піддається інтенсивним механічним деформаціям, що призводять до підвищення 
тиску в місці контакту. Стиснення і розширення м’язової тканини, що 
супроводжується виникненням зміною внутрішнього напруження, забезпечує 
інтенсивний фільтраційний перерозподіл розсолу системою пор та капілярів 
всередину м’яса. 
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Ефект масопереносу під час тумблірування та масажування додатково 
посилюється у зв’язку з появою мікророзривів тканини і підвищенням її 
проникності.  Тривалість тумблірування залежить від розмірів шматків, виду, 
стану і властивостей сировини, типу пристроїв, попередньої обробки. Проте 
механічна обробка тривалістю більш ніж 16–24 годин, погіршує органолептичні 
показники і знижує вихід в результаті деструкції м’яса. 

Масажування – це різновид інтенсивного перемішування. Масажер 
складається з ємності, що оснащена лопатями, які обертаються, або шнеками. У 
масажерах відсутні ударні дії, тому обробка сировини менш інтенсивна, ніж у 
тумблерах, тривалість масажування значно більша. 

На виробництві розсіл вводять в сировину не лише під час шприцювання, 
але і частково в масажер або тумблер. Обробку в цих апаратах виконують 
безперервно або циклічно. У період механічних дій відбувається фільтраційно-
дифузійне перенесення, в період спокою – дифузійне. Вибір параметрів 
механічної обробки для кожного виду продукту здійснюється індивідуально, 
виходячи з виду сировини і типу устаткування, яке має в своєму розпорядженні 
підприємство.  

Хімічні способи засновані на введенні у м’ясо під тиском різних рідких і 
газоподібних компонентів. Шприцювання парного м’яса водою, розсолом з 
концентрацією хлориду натрію, який відповідає ізотонічному розчину (0,9% 
NaCl), а також водних розчинів триполіфосфатів та їх сумішей із хлоридом 
натрію, істотно поліпшує ніжність м’яса і його здатність зв’язувати вологу. 
Механізм їхнього впливу полягає в руйнуванні іонами натрію й хлору 
актоміозинового комплексу. При цьому відбувається гідратація актину й міозину, 
їхнє набрякання, що позитивно впливає на зниження твердості м’язів. 
Застосування розчинів хлористого натрію, а також розчинів інших солей у 
гіпертонічній концентрації викликає складні перерозподіли вологи в межах 
клітин, пучків м’язових волокон і дає видимий ефект покращення консистенції 
м’яса. 

Введення у м’язову тканину газів, повітря та води під тиском  
(1,8–2,2)·105 Па дозволяє поліпшити консистенцію внаслідок пом’якшення 
структури. Найкращі результати дає застосування суміші газів: 85% N2, 12% СО2, 
1–3% СО. Введення води під тиском  у тушу тварин до їхнього посмертного 
задубіння підвищує ніжність м’яса на 20%. Ефект тендеризації під час 
використання води зумовлений фізико-хімічним впливом її на м’язову тканину. 
Під час введення води активізуються природні протеолітичні ферменти м’яса, 
відбувається порушення цілісності сполучних тканин, розшарування м’язових 
волокон. Для введення різних розчинів у туші тварин використовують кілька 
способів: ін’єкція, що вводиться перед забоєм тварини в кровоносну систему, 
шприцювання до й після посмертного задубіння, обробка м’яса в розчинах із 
використанням механічних способів, що прискорюють процеси масообміну. 

Сутність біологічного способу полягає в застосуванні протеолітичних 
ферментів для обробки м’ясної сировини. В результаті ферментативного гідролізу 
білків розм’якшується структура м’язових волокон, що забезпечує підвищення 
ніжності м’яса, поліпшення органолептичних показників і підвищення виходу 
готової продукції. Ефективність використання ферментів визначається їх 
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каталітичною активністю, специфічністю дії, оптимумом рН і термостабільністю. 
Ферменти повинні, в першу чергу,  викликати зміни в сполучній тканині – 

розщеплювати мукополісахаридний комплекс, сприяючи зменшенню стійкості 
сполучної тканини до нагріву, стимулювати гідроліз колагену і еластину; слабко 
діяти на м’язову тканину; мати якомога вищий температурний оптимум дії, 
зберігаючи здатність частково змінювати тканини під час теплової обробки; діяти 
в слабокислому або нейтральному середовищі з максимальною активністю; бути 
нешкідливими для людини. 

У промисловості для пом’якшення  м’яса з великим вмістом сполучної 
тканини використовують папаїн, панкреатин і реніномеїн Г10Х, яким притаманна 
висока колагеназна і еластазна активність. Ферментні препарати застосовуються, 
переважно, для збільшення ніжності яловичого м’яса. М’язи великої рогатої 
худоби мають порівняно низьку концентрацію тканинних протеолітичних 
ферментів – катепсинів. Крім того, частина відрубу має підвищений вміст 
сполучної тканини, що зумовлює жорсткість м’яса і його повільне дозрівання. 

Важливою умовою ефективності застосування ферментів є спосіб обробки 
м’яса ферментними препаратами, який повинен забезпечувати їх рівномірний 
розподіл в оброблюваному об’єкті і гарний контакт з прошарками внутрішньо- 
м’язової сполучної тканини. 

Найбільшого поширення біологічні способи тендеризації м’яса набули для 
обробки м’яса під час виробництва напівфабрикатів із низькосортної сировини, 
призначеної для вироблення варених ковбас та реструктурованих виробів. 
Реструктурування дозволяє регулювати органолептичні властивості і структуру, 
використовувати нетрадиційну сировину, розширити асортимент м’ясопродуктів, 
підвищити вихід м’ясопродуктів, підвищити рентабельність. 

До фізичних способів тендеризації м’ясної сировини відносять 
електростимуляцію, обробку високим тиском та обробку ультразвуком. 
Електростимуляція туш безпосередньо після забою дозволяє не лише зменшити 
тривалість автолізу, але і дає ефект підвищення ніжності м’яса. 

Активне скорочення м’язів під дією імпульсів електричного струму 
викликає фізичну деструкцію м’язових волокон і розривання зшивок колагену, 
сприяє прискоренню процесу природного дозрівання м’яса й підвищенню його 
ніжності за рахунок складного перерозподілу іонів кальцію, розщеплення й 
відновлення АТФ, розпаду глікогену, утворенню молочної кислоти, зсуву 
показника рН, активації ферментів. Установлено, що обробка м’яса імпульсами 
струму різної частоти сприяє інтенсивному перерозподілу в ньому вологи. 
Зазначений ефект використовується під час соління м’яса. Електростимуляцію 
здійснюють шляхом накладання електродів на різні частини туші і подачі 
змінного струму напругою від 40 до 2000 В імпульсами, тривалість яких складає 
0,4 с з інтервалами між ними 0,6 с.  

Обробка м’яса високим тиском (140–150 МПа) викликає розпад 
актоміозинового комплексу на актин і міозин за механізмом, аналогічним із 
процесом розм’якшення посмертного задубіння, що забезпечує підвищення 
ніжності м’яса. J. L. Shank розробив спосіб інгібірування бактеріального зростання 
в свіжому м’ясі. Бажаних результатів досягають обробкою м’яса «in situ» газовою 
атмосферою – вуглекислого газу або кисню – за надатмосферного тиску. Обробка 
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м’яса вуглекислим газом під тиском ефективно інгібірує бактеріальне зростання 
внаслідок утворення вугільної кислоти, яка знижує рН м’яса. 

М’ясо подрібнюють або нарізують на кубики або шматочки завтовшки  
0,3–5 см (оптимальні 0,9–2,5 см), поміщають в барокамеру, куди вводять достатню 
кількість СО2 або кисню, і доводять тиск з 5,2·105 до 84·105 Па. М’ясо витримують 
в газовій атмосфері протягом 0,5–72 годин, після чого у ньому не виявляється 
активних ферментів. 

J.L. Shank рекомендує варіант обробки, за якого тиск газу дорівнює  
(14–84)·105 Па, а тривалість витримки 2–8 годин. Чим нижче тиск, тим вище 
тривалість обробки, і навпаки. Було встановлено, що можна значно скоротити час 
обробки і знищити всі бактерії, присутні в м’ясі, якщо обробку під тиском 
комбінувати з консервуванням, причому консервування проводять, поки м’ясо 
знаходиться в барокамері. Під час обробки знищуються всі вегетативні форми 
бактерій і бактерійні спори. Крім того, значно скорочуються виробничі витрати, 
оскільки спеціальна витримка в барокамері непотрібна. Ще одна перевага даного 
процесу полягає в тому, що набагато знижується інтенсивність подальшої 
стерилізації, якій часто піддають м’ясо.  

Дія на м’ясо ультразвукової вібрації (частотою більшою 15 кГц протягом  
1–30 хв) призводить до порушення цілісності м’язових волокон і елементів 
сполучної тканини. Сутність процесу тендеризації м’яса за допомогою УЗК 
полягає в застосуванні ультразвукових коливань з метою руйнування сполучних  
тканин м’яса, внаслідок чого збільшується його ніжність незалежно від процесу 
дозрівання м’яса, від його вигляду або умов обробки. Можна застосовувати 
ультразвукові коливання за межами звукових частот від 15 кГц.  

У цьому діапазоні використовуються ультразвукові коливання частотою 
200–900 кГц, але, з погляду економіки виробництва і глибини проникнення енергії 
у м’ясо, рекомендується використовувати ультразвукові хвилі нижньої частини 
ультразвукового діапазону від 20 до 200 кГц. Вибір частоти ультразвукової хвилі 
залежить від робочої частоти або діапазону частот генератора та встановлюється 
залежно від його призначення. Для УЗ генераторів промислового використання 
виділені наступні частоти: 18±4,35 кГц; 22±2,65 кГц; 44±6,4 кГц і 66±8,6 кГц. 
Попередніми дослідниками було встановлено, що під час застосовування 
ультразвукових хвиль для обробки м’яса, вони пройдуть, в якійсь мірі, через усю 
масу м’яса, але більша кількість енергії буде поглинута сполучною тканиною, 
оскільки сполучна тканина характеризуються вищим поглинанням і швидкістю 
звуку, ніж м’які або жирові тканини. Проходження ультразвукових хвиль крізь 
м’ясо викликає швидку зміну акустичного тиску, відстань між піками якого 
обернено пропорційна частоті хвиль. Під час дії на м’ясо впливають ультразвукові 
хвилі достатньої потужності, щоб проникнути в м’ясо, і достатньої амплітуди, 
щоб викликати розпад сполучної тканини, крізь яку ці хвилі проходять, 
розм’якшення парного, замороженого і незамороженого, сирого м’яса або 
термообробленого можна здійснити за дуже короткий час під час охолодження, 
або без охолодження в контрольованих і неконтрольованих атмосферних умовах. 

На виробництві традиційно не відокремлюють технологічні процеси 
переробки м’ясної сировини, оскільки вважається що поєднання кількох процесів 
у єдиний спосіб дозволяє використовувати переваги цих процесів та компенсувати 
їх недоліки, що, в свою чергу, інтенсифікує  переробку м’ясної сировини. 
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Технологія переробки продуктів зі свинини, яловичини і баранини включає 
низку загальних операцій, які направлені на консервацію сировини і формування 
необхідних органолептичних властивостей: підготовку і обробку сировини, 
соління, підготовку сировини до термічної обробки, термічну обробку, пакування 
та зберігання готових продуктів. 

М’ясопродукти є, по суті, виробами різних способів соління. До них 
відносяться вироби зі свинини, яловичини і баранини, які ще називають солоними 
виробами, копченими виробами, а також  шинкою і делікатесними виробами. 

Якість солоних виробів залежить від складу, стану і властивостей 
використаної сировини, характеристики якої суворо регламентуються технічними 
вимогами. 

У промисловій практиці користуються трьома класичними способами 
соління: сухим, мокрим і змішаним, а також їх різними модифікаціями. В основі 
більшості варіантів соління лежить шприцювання розсолом. 

Основними недоліками вказаних класичних технологій є тривалість і 
трудомісткості процесу, тому вони використовуються обмежено, переважно для 
соління сирокопчених виробів великих розмірів (окосту, бекону та ін.). У даний 
час, в основному, застосовують інтенсивні методи соління, що дозволяють істотно 
скоротити виробничий цикл.  

Поява нових, досконаліших технічних пристроїв та апаратів для 
інтенсифікації переробки м’яса призводить до зміни класичних технологій, а 
також сприяє розширенню асортименту м’ясної продукції, вказує нові шляхи 
тендеризації м’ясної сировини.  

Одним із нових комбінованих способів тендеризації є тендеризація за 
допомогою УЗК в проміжному середовищі, але за цим процесом недостатньо 
даних, тому виникла необхідність у додаткових дослідженнях. 

Основним напрямом підвищення ефективності та розширення використання 
м’ясної сировини є інтенсифікація процесів її тендеризації, що здійснюється за 
наступними основними напрямами: 

– розробка раціональних режимів тендеризації, зумовлених способом 
тендеризації, природою матеріалу та вимогами до кінцевого продукту; 

– інтенсифікація процесів тендеризації шляхом комбінованого підведення 
до сировини, що пом’якшується, декількох видів енергії; 

– комбінування декількох способів тендеризації в одному процесі 
пом’якшення з метою одержання високоякісного продукту та максимальної 
ефективності процесу. 

Останнім часом на виробництві найпоширенішими є апарати які 
використовують комбіновані способи тендеризації та соління одночасно. У якості  
прикладу можна навести вакуум-масажери. Застосування вакууму (до 50 кПа) 
збільшує ефективність механічної обробки сировини. Механізм дії вакууму 
полягає в розтягуванні і потоншенні стінок клітин, розширенні пор і капілярів, 
видаленні повітряних бульбашок, що в сукупності забезпечує краще проникнення 
речовин соління у м’ясо. 

Однією з переваг вакуумної обробки є поліпшення кольору, смаку, аромату, 
консистенції в результаті виключення контакту кисню з продуктом. Крім того, 
застосування вакууму знижує кількість бактерій на поверхні готового продукту, 
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зменшує втрати цінних речовин і підвищує вихід готового продукту. Особливо 
ефективним є застосування вакуумування під час обробки яловичини. 

Окости обробляють у тумблерах за частоти обертання 8 об/хв за режимом: 
10–20 хв обертання, одноразова зупинка на 50 хв. Безкісткову сировину 
обробляють за режимом: 20–30 хв обертання, 45–60 хв – зупинка; цикл 
повторюється 24–36 годин. Загальна тривалість активної фази механічної обробки 
повинна складати 300–500 хв; кількість ударних дій робочого органу апарату на 
сировині за весь період соління повинна бути не менше 3000 для свинини і 6000 
для яловичини; загальна тривалість соління свинини (за інших рівних умов) на 
25–33 % менше, ніж для яловичини. 

На сьогодні існують пристрої (фірма H.J. Lahgren, Голландія), що 
поєднують вакуум-масажування з підшприцьовуванням шматків м’яса і голковою 
тендеризацією. Сутність способу полягає в наступному – сировина, що 
знаходиться у вакуум-апараті масажера, падає з певної висоти на голки і у цей 
момент в шматок м’яса нагнітається точно дозована кількість розсолу. 
Використання цього пристрою дозволяє використовувати низькосортну сировину 
з великим вмістом сполучної тканини під час виробництва ковбас та 
реструктурованих виробів.  

Відома дослідно-промислова установка для ультразвукової обробки 
замороженого м’яса. За даними авторів, під час проведення всіх досліджень, 
обробці ультразвуком піддавали м’ясо охолоджене після двох діб витримки; м’ясо 
заморожене з температурою усередині м’язів – 5... – 8 °С; м’ясо заморожене з 
температурою усередині мінус 30 °С. У дно ванни 1 вмонтований 
магнітос трикційний вібратор 2. Продукт 3 розміщували на вібраторі і для 
створення щільного контакту між оброблюваним зразком м’яса й поверхнею 
випромінювача продукт притискали вантажем. Живлення магнітострикційного 
вібратора здійснювалося від генератора 11 марки УЗГ – 10 M. Для запобігання  
надмірного перегріву й дефростації під час обробки замороженого продукту була 
використана схема охолодження розсолом, що складається з термостата 6 з 
мішалкою 7 і контрольним термометром 8, компресора 5 марки ФАК 1,5, насоса 4, 
ультразвукової ванни 1 і з’єднуючих трубопроводів. Барботування розсолу 
здійснювалося к ванну, в якій проводили обробку зразків м’яса ультразвуком. 
Зразки м’яса правильної форми вагою 150–200 грамів поміщали на дно ванни над 
вібратором, ванна заповнювалася середовищем, що передає ультразвукові 
коливання. Температуру середовища й оброблюваних зразків вимірювали за 
допомогою термопар 9 та повітряного компресора 10. В ультразвукову ванну 
заливали розчин кухонної солі концентрацією від 5 до 25%. З ванни розсіл за 
допомогою насоса 4 подавався в термостат зі змійовиком, по якому циркулював 
фреон 12. У термостаті відбувалося охолодження розсолу. Охолоджений розсіл 
температурою -8…-12 °С подавався сифоном в ультразвукову ванну.  

Обробка ультразвуком м’яса з метою покращення його консистенції 
дозволяє отримати продукт більш високої ніжнос ті. Впровадження 
ультразвукових пристроїв для пом’якшення м’яса з ВВСТ дозволило більш 
ефективно використовувати м’ясну тушу для виробництва натуральних 
напівфабрикатів, у зв’язку з цим вивільнилися в камерах дозрівання м’яса 
значні площі. 
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З вище сказаного можна зробити висновок, що на фоні існуючих способів 
тендеризації вигідно виділяється високоінтенсивний спосіб тендеризації м’яса за 
допомогою УЗК, який характеризується високою якістю отримуваного продукту 
та низькими енерговитратами. 

Використання даного способу під час переробки м’ясної сировини є 
перспективним, оскільки дозволяє істотно скоротити тривалість процесу 
дозрівання. Власними дослідженнями способів покращення консистенції м’ясної 
сировини встановлено, що для інтенсифікації технологічних процесів тендеризації 
м’ясної сировини використовують нові види енергії та умови її 
високоефективного підведення до взаємодіючих речовин.  Аналіз науково-
технічної літератури, комплексні патентні дослідження дозволили зробити 
висновок про перспективність використання апаратів для тендеризації м’яса за 
допомогою ультразвуку 

 
7.2. Аналіз механізму дії ультразвукових коливань на м’ясо з високим 

вмістом сполучної тканини 
Ультразвуковим коливанням притаманні особливі властивості внаслідок 

великої частоти й малої довжини хвилі. Подібно до світла ультразвукові хвилі 
можуть утворювати строго спрямовані пучки. Відбиття й заломлення цих пучків 
на межі двох середовищ підпорядковується законам фізики. Під час 
випромінювання УЗК у рідину  створюються зони стиснення та розрядження, 
рідина розривається й у ній утворюється велика кількість розривів (бульбашок), в 
які спрямовуються розчинені в рідині гази й пара. Ці дрібні бульбашки (розміром, 
менш 0,1 мм), називають кавітаційними, утворюються звичайно в місцях, де 
міцність рідини ослаблена: такими місцями є маленькі бульбашки нерозчиненого 
газу, часточки сторонніх домішок, межі поділу фаз рідина-рідина, рідина-тверде 
тіло й ін. Кавітаційні бульбашки створюють пульсуючі коливання, навколо них 
утворюються сильні мікропотоки, що призводять до активної локальної 
турбулізації середовища. 

Після короткочасного існування частина бульбашок схлопується. При 
цьому спостерігаються локальні миттєві тиски, що досягають 107–108 Па. Під час 
захлопування кавітаційних бульбашок спостерігаються також локальні 
підвищення температури й електричні розряди. Проведені дослідження  показали, 
що вплив ультразвукових коливань на різні середовища зумовлений ефектами 
кавітації, ультразвукового вітру й ультразвукового тиску, причому максимальний 
вплив зумовлений ультразвуковою кавітацією. Практично всі фізико-хімічні й 
технологічні процеси протікають на межі поділу фаз (міжфазної поверхні), де 
молекули різних речовин зіштовхуються між собою. 

Як свідчать літературні данні, поблизу поверхні твердого тіла формується 
шар рідини, названий дифузійним граничним шаром, у якому зосереджений 
основний опір перенесенню молекул реагуючих речовин до міжфазної межі або 
віднесення продуктів реакції. Причому основний опір робить дифузійний шар, що 
безпосередньо прилягає до твердого тіла. У цій області перенесення здійснюється 
молекулярною дифузією. Швидкість технологічних процесів можна збільшити за 
рахунок зменшення товщини або повного усунення дифузійного граничного 
шару.  
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У разі проходження УЗ хвилі через рідину виникає УЗ кавітація та 
зумовлені нею потужні мікропотоки рідини, а також ультразвукові вітер і тиск 
впливають на граничний шар і «змивають» його. При цьому опір перенесенню 
молекул реагуючих речовин значно зменшується й швидкість процесів 
масообміну та масопереносу за рахунок цього зростає.  

Крім товщини дифузійного граничного шару швидкість процесів 
масообміну та масопереносу залежить від величини поверхні контакту реагуючих 
компонентів. Тому збільшення поверхні контакту реагуючих речовин також 
збільшує швидкість протікання процесів масообміну та масопереносу. 

Під час проходження ультразвукових хвиль у середовищі виникає 
ультразвуковий вітер, який викликає інтенсивне перемішування й потужні 
мікропотоки від кавітаційних бульбашок, що захлопуються та призводять до 
взаємного тертя твердих часток, які рухаються в рідині і їх надтонкому 
подрібнюванні (яке неможливо здійснити іншими методами). Надтонке 
подрібнення збільшує міжфазну поверхню реагуючих компонентів, що, у свою 
чергу, збільшує швидкість протікаючих процесів. Аналогічні фізичні процеси 
протікають і в системах, що складаються із двох і більше рідких компонентів.  

У такий спосіб ультразвукові коливання, що поширюються в рідких  
середовищах, призводять до збільшення питомої поверхні взаємодії й зменшення 
величини дифузійного, граничного шару, забезпечуючи тим самим багаторазове 
прискорення процесів масообміну та масопереносу. Крім цих двох основних 
чинників, в ультразвуковій хвилі виникають різні вторинні ефекти (електричні 
розряди в кавітаційних бульбашках, величезні температури в дуже маленьких 
обсягах оброблюваних речовин, ударні хвилі й ін.).  

За умов порівняння даних за граничними інтенсивностями, за яких 
відбувається руйнування тканин, виявилося, що за інтенсивностей звуку менше 
2·103 Вт/см2 і часу експозиції менше 4·10-2 с, працює кавітаційний механізм, а у 
випадку, коли час експозиції перевищує 1 с, а інтенсивність звуку менше, ніж  
200 Вт/см2 працює механізм теплового руйнування. У проміжній області механізм 
руйнування не зрозумілий. Під акустичною кавітацією мають на увазі утворення й 
активацію газових або парових порожнин (бульбашок) у середовищі, що 
піддається ультразвуковому впливу. 

За загальноприйнятою термінологією існують два типи активності 
бульбашок: стабільна та нестаціонарна кавітація, хоча межа між ними не завжди 
чітко окреслена. 

Стабільні порожнини пульсують під впливом тиску ультразвукового поля. 
Радіус бульбашки коливається біля рівноважного значення, порожнина існує 
протягом  значного числа періодів звукового поля. З активністю такої стабільної 
кавітації може бути пов’язане виникнення акустичних мікропотоків і високих 
напружень зсуву. Нестаціонарні порожнини, які колапсують, осцилюють хитливо 
біля своїх рівноважних розмірів, виростають у кілька разів і енергійно 
схлопуються. Малі бульбашки можуть рости внаслідок процесу, названого 
випрямленою або спрямованою дифузією. Пояснення цього явища полягає в тому, 
що за період акустичного поля газ по черзі дифундує в бульбашку під час фази 
розрідження й з бульбашки під час фази стиску. Тому, що поверхня бульбашки у 
фазі розрідження максимальна, сумарний потік газу спрямований усередину 
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пухирця, тому пухирець росте. Щоб пухирець ріс за рахунок випрямленої дифузії, 
амплітуда акустичного тиску повинна перевищити граничне значення. Поріг 
випрямленої дифузії й визначає поріг кавітації. 

Сучасні технології найчастіше ґрунтуються на реалізації гетерогенних 
процесів, що протікають між двома або декількома неоднорідними середовищами 
в системах «рідина–рідина» і «рідина–тверде тіло». Механізм дії на поверхню 
розділу рідин або твердого тіла і рідини: збільшення міжфазної поверхні 
взаємодії; дія на граничний шар на межі розподілу «рідина–рідина», «рідина–
тверде тіло»; руйнування (змивання) граничного шару потоками кавітації, яка 
виникає під дією коливань у рідині. Кавітація та потужні мікропотоки, які її 
супроводжують, звуковий тиск і звуковий вітер впливають на граничний шар і 
усувають опір перенесенню реагуючих речовин та інтенсифікують технологічний 
процес. 

Фундаментальні дослідження масообміну були проведені багатьма 
авторами. Позитивний вплив УЗ коливань на процеси масообміну в системі 
«тверде тіло–рідина» зареєстровано багатьма дослідниками. Під час дії 
ультразвуку швидкість процесу зростає в 3–20 разів. Х.С. Багдасаров здійснив 
візуалізацію дифузійного граничного шару на поверхні об’єкта, що розчиняється, 
за умов УЗ коливань у рідині. За дії ультразвуку будова дифузійного шару 
змінилася. У дифузійному шарі розрізнялися місця з найбільшою і найменшою 
густиною розчинної речовини. Теоретично обґрунтовується і практично 
підтверджується «плямиста структура» поверхні розчинення; піки чергуються 
впадинами, а відстань між піками або впадинами залежить від довжини хвилі і 
напряму розповсюдження коливань. Дія ультразвуку прискорює процес  
на 30–40% порівняно з механічним перемішуванням. Встановлений також вплив 
УЗ коливань на процеси дифузійного проникнення розчиненої речовини в 
колоїдне тіло.  

Оцінка специфічної дії ультразвуку на кінетику дифузійних процесів в 
гетерогенних системах наведена в роботі А.В. Кортнева. Найважливішим 
аспектом цього дослідження є аналіз впливу УЗ дії на дифузійне перенесення 
речовини в рідкому середовищі, який визначається ступенем кавітації, товщиною і 
властивостями дифузійного шару на твердій поверхні, дифузійною проникністю 
твердих матеріалів. 

Із вище викладеного можна зробити висновок, що вплив ультразвукових 
коливань на різні середовища зумовлений ефектами кавітації, ультразвукового 
вітру й ультразвукового тиску. У процесах які протікають на межі розподілу фаз 
ультразвукові коливання, що поширюються в рідких середовищах, призводять до 
збільшення питомої поверхні взаємодії й зменшення величини дифузійного, 
граничного шару, забезпечуючи тим самим багаторазове прискорення процесів 
масообміну та масопереносу. Теорія розповсюдження ультразвукових коливань 
застосована нами для аналізу механізму впливу УЗК на м’ясо для його 
тендеризації. 

Процес тендеризації м’яса за допомогою УЗК можна здійснювати, коли 
м’ясо занурене в посолочний або маринадний розсіл, після обробки його можна 
використовувати для виробництва напівфабрикатів, солоних виробів, ковбас, 
копчених виробів, шинок та інших делікатесних виробів. Оскільки  дія 
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ультразвукових коливань на м’ясо призводить не лише до збільшення ніжності та 
покращення його консистенції, але й інтенсифікації процесів перерозподілу 
посолочних речовин в середину м’яса, за рахунок стискання і розширення 
м’язової тканини, що супроводжується виникненням змінного внутрішнього 
напруження, забезпечує інтенсивний фільтраційний перерозподіл розсолу 
системою пор та капілярів всередину м’яса. 

Для отримання рівномірно ніжного м’яса рекомендується піддавати всі його 
сполучні тканини дії ультразвукових коливань, які мають достатню енергію, для 
руйнування цих тканин. Щоб досягти цієї мети, потрібно враховувати відмінності 
між видами м’яса, частоту коливань і положення м’яса щодо ультразвукового 
випромінювача. Взагалі, чим вище частота хвиль, тим менше глибина їх 
проникнення; тобто, за високої частоти енергія коливань розподіляється на 
короткі відстані у межах м’яса; а при нижчих частотах хвилі проникають глибше в 
м’ясо, перш ніж втратять енергію. Однією з основних перепон, які виникають під 
час застосування ультразвукових коливань для обробки м’яса є здатність м’яса як 
твердого тіла відбивати більшу частину хвиль стиснення або енергії від поверхні 
випромінювача до середовища, яке генерує ці хвилі. Відбиття звукової енергії від 
межі розділу двох середовищ – добре відоме явище. 

Відношення енергії падаючого потоку до енергії, переданої в інше 
середовище, є функцією коефіцієнта питомого акустичного опору обох 
середовищ. Чим ближче коефіцієнт питомого акустичного опору до одиниці, тим 
більше відношення переданої енергії до енергії падаючого потоку. Оскільки 
поверхня різних відрубів м’яса неоднакова і має геометрично неправильну форму, 
неможна забезпечити безперервний контакт між м’ясом і поверхнею 
випромінювача. 

Традиційно, щоб зменшити втрати енергії в результаті відбиття, коли 
ультразвукові хвилі генеруються в середовищі, що не знаходиться в прямому 
контакті з м’ясом, застосовують проміжне середовище для безпосереднього 
зв’язку з випромінювачем ультразвукових коливань, яке повинно мати питомий 
акустичний опір, близький до опору м’яса, наприклад вода або розсіл. 

За даними літературних джерел в більшості випадків м’ясо тендеризують 
під час обробки ультразвуковими хвилями протягом 1–30 хвилин.  Під час цього 
процесу сполучні тканини м’яса можна зруйнувати швидкою зміною тиску 
незалежно від стану м’яса (парного, охолодженого або замороженого). Можна 
зруйнувати навіть окремі клітини м’яса, якщо необхідно. Ступінь розриву можна 
регулювати інтенсивністю ультразвукових коливань і тривалістю озвучування. 
Частота, інтенсивність і час озвучування визначається для кожного виду м’яса і 
відрубу експериментально. За даними літературних джерел, існують апарати які 
використовують енергію ультразвукових коливань для обробки м’ясної сировини. 
Використання ультразвукових коливань високої інтенсивності випромінювання, їх 
механічна дія може викликати порушення структури клітини, їхнє ушкодження і 
зміну реологічних властивостей тканин, причому зі збільшенням інтенсивності 
ефект впливу зростає. 

Під час аналізу літературних джерел встановлено, що існує спосіб для 
тендеризації ультразвуком замороженого м’яса. У цьому способі УЗК 
передаються безпосередньо від випромінювача в оброблений зразок, для 
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поліпшення контакту дослідного зразка з випромінювачем дослідний зразок 
притискається зверху вантажем, тому під час тендеризації відбувається різке 
збільшення температури м’яса та його термічна денатурація. Тому для запобігання 
денатурації дослідний зразок заморожується до стану моноліту, для зменшення 
дефростації, яка відбувається в дослідному зразку в наслідок поглинання, 
використовується примусова подача хладагенту (розсолу), який для збільшення 
тепловіддачі від дослідного зразка до розсолу, розсіл піддається барботуванню. 

У запропонованому нами способі для запобігання вищезазначених недоліків  
ультразвукові коливання передаються від випромінювача до проміжного 
середовища в якому розташовані дослідні зразки, при цьому на них діє не тільки 
енергія ультразвукової хвилі, але й кавітаційний тиск та ультразвукові кавітаційні 
мікропотоки, які виникають в процесі обробки УЗК. У запропонованому нами 
способі в об’ємі робочої камери не відбувається значного підвищення 
температури на протязі циклу за рахунок поглинання, тому примусове 
охолодження й барботування непотрібні. 

Для реалізації цього способу була розроблена експериментальна установка, 
яка містить генератор електричних коливань ультразвукової частоти, 
ультразвукову коливальну систему, що забезпечує перетворення електричної 
енергії у механічні ультразвукові коливання та їх введення за допомогою 
робочого органу – випромінювача в оброблювану сировину, яка розташована в 
робочій камері циліндричної форми. Ультразвукова коливальна система 
складається з конічного концентратора, магнітострикційного перетворювача 
трансформаторного типу, відбивача, обмотки трансформатора. Монтується 
ультразвукова коливальна система в циліндричний корпус, за допомогою 
опорного кільця з отворами та болтів, оскільки вимагає примусового водяного 
охолодження, яке здійснюється через вхідний та вихідний патрубки. 

Герметичність з’єднання з одного боку гарантує гумовий сальник, та 
конічна гумова прокладка із фігурною гайкою з другого боку, через які проходять 
дроти живлення обмотки перетворювача. Робоча камера накручується на 
циліндричний корпус, за допомогою гайки, яка приварена до дна робочої камери. 
Через отвір у днищі робочої камери концентратор та випромінювач вводять 
пружні ультразвукові коливання у внутрішній об’єм робочої камери з проміжним 
середовищем, в якому на опорних кутиках, розташований сітчастий кошик, в 
ньому розташовано експериментальні зразки. Робоча камера в свою чергу за 
допомогою трьох вертикальних опор з’єднується з станиною.  

Принцип дії установки полягає в наступному – при підключені генератора 
ультразвукових коливань до електричної мережі, на обмотку трансформатора 
перетворювача подається живлення з частотою 22 кГц. У магнітострикційному 
перетворювачі відбувається перетворення енергії електричних коливань, в 
енергію механічних коливань трансформатора, які підсилює концентратор. 
Випромінювач передає пружні ультразвукові коливання до проміжного 
середовища широким фронтом хвилі. 

Невдовзі над торцем випромінювача виникає зона кавітації. При виникненні 
кавітації у воді створюються зони тиску і розрядження, у воді тиск передається 
рівномірно та одночасно на всі сторони. УЗК при поширенні у воді відбиваються 
від стінок сітчастого кошика, стінок циліндричного корпусу та від поверхні води 
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(межа поділу фаз «вода–повітря») практично повністю, та поглинається 
середовищем та дослідними зразками. За цих умов у проміжному середовищі 
виникають ультразвукові мікропотоки, які на межі поділу фаз «вода–тверде тіло» 
(шматки м’яса) інтенсифікують масообміні процеси, шляхом зміни проникливості 
оболонок клітин білків сполучної тканини. Із вище сказаного можна зробити 
висновок що збільшення ніжності м’яса тендеризованого за допомогою УЗК 
пояснюється дією на нього знакоперемінного ультразвукового тиску, 
поглинанням ультразвукової енергії, дією ультразвукових мікропотоків. 

 
7.3. Результати експериментальних досліджень ультразвукової 

коливальної системи та тендеризованого м’яса 
Для дослідження процесу тендеризації м’яса за допомогою УЗК, 

використовували експериментальну установку напівперіодичної дії, розробленої 
на базі ультразвукового генератора УЗГ–2М, адаптованого до умов цього 
експерименту. 

Принцип дії апарата полягає в наступному – у разі підключення генератора 
ультразвукових коливань до електричної мережі, на обмотку трансформатора 
перетворювача подається живлення з частотою 15, 22, 35 кГц. У 
магнітострикційному перетворювачі відбувається перетворення електричної 
енергії, в енергію механічних коливань трансформатора, які підсилює 
концентратор. Випромінювач передає пружні ультразвукові коливання в рідину 
широким фронтом хвилі.  

Рідина обирається таким чином, щоб її акустичний імпеданс наближався до 
акустичного імпедансу м’яса, яке розміщується в цій рідині. Після подачі 
живлення, над торцем випромінювача виникає зона кавітації. Під час проведення 
експериментів випромінювач заміняли на змінні робочі органи розроблені для 
експериментів. 

Під час виникнення кавітації у рідині створюються зони тиску і 
розрядження, оскільки у рідині тиск передається рівномірно та одночасно на всі 
боки. УЗК при поширенні у рідині відбиваються від стінок сітчастого кошика, 
стінок циліндричного корпусу та від поверхні рідини (межа поділу фаз «рідина–
повітря») практично повністю, та поглинається середовищем та дослідними 
зразками. За цих умов у середовищі виникають ультразвукові мікропотоки, які на 
межі поділу фаз «рідина–тверде тіло» (шматки м’яса) інтенсифікують масообмінні 
процеси, шляхом зміни проникливості оболонок клітин білків сполучної тканини.  

Одним із основних способів визначення  вихідних параметрів 
ультразвукової коливальної системи є вимірювання амплітуди механічних 
коливань робочого торця ультразвукового випромінювача. Найбільш простим є 
метод, заснований на вимірі амплітуди коливань за допомогою мікроскопа з 
окулярною шкалою або сіткою. При цьому на робочий торець концентратора 
потрібно нанести контрольну риску та увімкнути установку. В окулярі мікроскопа 
можна спостерігати «розмиття» контрольної риски. Величина цього розмиття 
відповідає «розмаху» коливань, тобто подвоєному значенню амплітуди. Дослідити 
вихідні параметри УЗКС прямими методами дуже складно, оскільки вони 
залежать від зовнішніх чинників. 
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На сьогодні існують методики розрахунку вихідних параметрів 
ультразвукових коливальних систем, які дозволяють одержати лише приблизні 
параметри окремих конструктивних елементів. 

Крім того, використання емпіричних формул із залученням 
експериментальних результатів є досить складним і вимагає громіздких обчислень 
та витрат часу. Вимірювання акустичної потужності ультразвукових 
технологічних установок є невід’ємним і важливим етапом на стадії початкового 
налаштування ультразвукової апаратури і в процесі УЗ обробки різних 
технологічних середовищ. Для налаштування ультразвукових коливальних систем 
під конкретний технологічний процес величина акустичної потужності повинна 
бути строго витримана в певних межах, оскільки величина акустичної потужності, 
яка вводиться в середовище, є основним параметром УЗ установок і визначає 
якість і ступінь протікання технологічного процесу в ультразвуковому полі. 

Відомо, що значну частку існуючих УЗ технологій складають технологічні 
процеси, що протікають у рідких і рідкодисперсних середовищах. Найчастіше для 
вимірювання корисної акустичної потужності ультразвукових установок, 
призначених для роботи в рідких і рідкодисперсних середовищах, 
використовують калориметричний метод. Методика проведення вимірювань 
заснована на практичній реалізації калориметричного методу, стандартизованого 
Міжнародною електротехнічною комісією, яка полягає в непрямому оцінювані по 
ступеню нагрівання ΔT=t2-t1 рідини в об’ємі V з адіабатною або ізотермічною 
оболонкою, з відомою теплоємністю С  і густиною  , оскільки ці параметри у 
рідині під час нагрівання змінюються, за формулою 

 

t
VСPак

  ,    (7.1) 

 
де   t – тривалість озвучення рідини, яка знаходиться у вимірювальному об’ємі, с; 

С – теплоємність рідини, кДж/кг·К; 
  – густина рідини, кг/м3; 

V – об’єм рідини, м3. 
У лабораторних умовах, вимірювання здійснюють за допомогою 

термометра з високою чутливістю і секундоміра у вимірювальному об’ємі з 
адіабатною або ізотермічною оболонкою. Спочатку реєструється початкова 
температура рідини t1, потім ультразвуковий випромінювач занурюється у 
вимірювальний об’єм і проводиться озвучування середовища тривалістю t у 
вимірювальному об’ємі. У результаті того, що вся акустична енергія переходить у 
теплову, за умов відсутності теплообміну з навколишнім середовищем, 
вимірювання кінцевої температури t2 дозволяє обчислити величину акустичної 
потужності за формулою (7.1). 

Використання калориметричного методу для визначення корисної 
акустичної потужності під час налаштування ультразвукових установок має ряд 
недоліків, а саме: 

– невисока швидкість визначення потужності (більше 30 секунд); 
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– використання інерційних датчиків температури – термопар; 
– відсутність будь-якої автоматизації, що збільшує похибку і зменшує 

точність налаштування УЗ апаратів. 
З метою усунення вище зазначених недоліків було розроблено установку, 

що дозволяє в автоматичному режимі реєструвати і відображати на  дисплеї 
поглинену у вимірювальному об’ємі величину акустичної потужності та за 
допомогою АЦП (аналогово-цифрового перетворювача) і комп’ютера записувати 
отримані дані в файл.  

Традиційно в наукових дослідженнях використовують термопари та 
металеві терморезистори (термометри опору). Проте останнім часом для 
вимірювання температур у діапазоні від –50 ºС до +150 ºС все ширше застосують 
напівпровідникові датчики, в яких використовують температурну зміну 
властивостей PN-переходів. Перевагою таких датчиків є те, що вони 
виготовляються за технологією інтегральних мікросхем, що дозволяє розмістити в 
одному кристалі як сам датчик, так і електроніку, що проводить обробку сигналу, 
включаючи аналого-цифровий перетворювач і інтерфейсну частину.  
Конструктивно датчик оформлений в корпусі малогабаритного транзистора 
(ТО92), в описі датчика зазначено, що його похибка не перевищує 0,5 ºС  в 
діапазоні від –55 ºС до +125 ºС. Датчик за допомогою монтажного проводу 
з’єднується з роз’ємом RS–232, який співпадає з послідовним комп’ютерним 
портом COM 1.  

У тканинах із надто вираженою неоднорідністю спостерігається підвищене 
розсіювання енергії звукової хвилі. Залежність між коефіцієнтом поглинання 
ультразвуку в тканині і його частотою, що наближається до лінійного; це  
пояснюється механізмом в’язкого згасання, який зумовлений в’язкими зв’язками 
між частками або елементами структури тканини. Ці передумови і лягли в основу 
постановки експерименту.  

Експеримент проводився за умови безпосереднього контакту дослідного 
зразка з випромінювачем, бо попередні експерименти показали, що на межі 
випромінювач – повітря та повітря – м’ясо втрачається близько 90 % 
ультразвукової енергії.  

Попередньо було проведено експеримент, за якого дослідний зразок 
піддавався озвученню ультразвуком частотами 15, 22, 35 кГц протягом 30 хвилин 
вздовж волокон м’язів. Вимірювання температури нагрівання зразків м’яса 
проводилася за допомогою термопар. Для цього, було розроблено гребінку з 5 
хромель-копелевих термопар для реєстрації нагрівання у разі озвучення зразка 
ультразвуком. Термо-ЕРС з вільних кінців термопари знімали за допомогою 
точкового самописця «ЭПП-9». 

Розрахунок енергії, випромінює випромінювач визначали наступним чином 
 

    рк
22

вип VAf22/1Е  ,     (7.2) 
 

де  випЕ  – енергія випромінювача, Дж/м3;  
  – густина середовища, кг/м3; 
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f – частота випромінювача, Гц; 
A – амплітуда коливань торця випромінювача випромінювача, м; 

ркV – об’єм робочої камери, м3. 
Кількість енергії, яку випромінює перетворювач за одиницю часу, величина 

постійна, та дорівнює 149,4 кДж. Середньооб’ємну температуру з 5 термопар 
визначали наступним чином 
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де iV  – об’єм, в якому розташовувалася і-та термопара, м3; 

it  – апроксимація сигналу, отриманого з і-тої термопари; 
зрV  – загальний об’єм зразка, м3; 

vt – середньооб’ємна температура, ºС. 
Кількість енергії, яка розсіялася в зразках м’яса визначалася наступним 

чином 
 

Vзрмм tVcЕ  ,      (7.4) 
 

де Е  – кількість теплоти, яка необхідна об’єкту, для того, щоб його 
температура  збільшилася на t , Дж/м3;  

мc – теплоємність м’яса, Дж /кг К; 
м – густина м’яса, кг/м3; 

f  –  частота випромінювача, кГц; 
A  – амплітуда коливань торця випромінювача, м; 
V  – об’єм зразка, м3. 

Акустичні процеси тісно пов’язані з тим середовищем, у якому 
поширюються ультразвукові хвилі. Хід цих процесів залежить від типу 
середовища, та його акустичних властивостей, наприклад, швидкості звуку в 
ньому, яка залежить від густини та пружних властивостей середовища, питомого 
хвильового опору і коефіцієнта загасання звуку. 

Коливальні рухи передаються від концентратора  в середовище, в якому 
вони розповсюджуються у вигляді областей стискання та розрядження, які 
прямують один за одним. У густому середовищі коливання розповсюджуються 
повільніше, ніж у менш густому. Звукові хвилі поширюються у вигляді 
спрямованих променів прямолінійно лише в тому випадку, якщо довжина хвилі 
незначна у порівнянні з радіусом випромінювача. 

Дослідження проводилися на зразку циліндричної форми в робочій насадці 
циліндричної форми. Характер проходження ультразвукової хвилі крізь межу 
розподілу двох середовищ залежить від властивостей цих середовищ і від кута 
поширення хвилі до поверхні їхнього розділу.  

Для підвищення корисної дії дослідний зразок занурювався в рідину 
(збільшення поглинання, зменшення відбиття) під час озвучування широким 
фронтом ультразвукової хвилі. 
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Під час обробки м’яса ультразвуковими коливаннями в проміжному 
середовищі температура поверхні зразка змінюється наступним чином. Спочатку 
енергія ультразвукової хвилі подається в проміжне середовище – рідину. Енергія 
підведеної енергії ультразвукової хвилі частково поглинається, частково 
пропускається, частково відбивається.  

Величину поглинутої енергії УЗ хвилі можна оцінити за швидкістю 
нагрівання дослідного зразка в рідині, що озвучується. Для визначення величини 
поглинутої енергії потрібно знайти середньооб’ємну температуру зразка. 
Середньооб’ємна температура визначається наступним чином 
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      (7.5) 

 
де .об.срV  – середньооб’ємна температура, м3; 

iV  – об’єм, у якому перебуває i-та термопара,м3;  
iT  – температура, яку показує i-та термопара, °С; 

 n – кількіс ть термопар у зразку. 
Оскільки зміна температури різних шарів у процесі обробки неоднакова,  

то для визначення температурного впливу на зразок необхідно визначити 
середньооб’ємну температуру. Далі за допомогою програми, що написана в 
MathCad, було розраховано середньооб’ємну температуру. 

З метою обґрунтування вибору частоти випромінювання,  
використовувались три серійними випромінювача з частотоми 15, 22, 35 кГц, та 
досліджувався їх вплив на процес тендеризації м’яса за допомогою УЗК з 
використанням експериментальної установки. Для вирішення цього завдання були 
проведені теоретичні та експериментальні дослідження за стандартними 
методиками МЕК.  

При чому чим довше та більше в це середовище подається енергія УЗК, тим 
вища його температура. УЗ випромінювач частотою 22 кГц, має найкращі 
енергетичні показники, оскільки величина середньооб’ємної температури за тієї ж 
тривалості обробки у нього більша. Це підтверджується даними табл. 7.1, за якими 
амплітуда зсуву часток та корисна акустична потужність джерела звуку у нього 
найбільша. Тому випромінювач частотою 22 кГц було визнано найефективнішим 
для проведення тендеризації м’яса за допомогою УЗК. 

 
Таблиця 7.1 – Основні параметри УЗКС 

 
Показники Вели-

чина 
15 

кГц 
22 

кГц 
35 

кГц 
1 2 3 4 5 

Амплітуда зсуву часток, 10-6 м А 30 70 50 
Довжина хвилі, м λ 0,102 0,07 0,044 
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Продовження табл. 7.1  
1 2 3 4 5 

Амплітуда коливальної швидкості, м/с  U  2,82 9,67 10,99 
Максимальна амплітуда прискорення, 106м/с2 

B  -0,26 -1,34 -2,41 
Середня кінетична енергія в одиниці об’єму, 
104 Дж/м3  кЕ  0,21 2,43 3,14 

Густина енергії звукової хвилі в одиниці 
об’єму, 104 Дж/м3  

 
E  

 
0,41 

 
4,87 

 
6,28 

Сила звуку, 10-9 Вт/м2 F 38,8 3,31 2,56 
Акустична потужність джерела звуку, 
 10-13 Вт випE  68,5 5,85 4,53 

Тиск звукової хвилі, 107 кгс/см2 D 2,48 1,56 2,48 
Акустична твердість середовища, 1011 .Т.AQ  1,51 2,23 3,54 
Тиск звуку на перешкоду, кг/см2 S  87 102 132 
Коефіцієнт поглинання сумарний, 103 2    2,025 4,36 11,03 
Коефіцієнт поглинання зумовлений в’язкістю 
(рівняння Стокса), 103 1  2,025 4,356 11,03 

Коефіцієнт поглинання зумовлений  
теплопровідніс тю (рівняння Кірхгофа),10-4 2  4,5 6,6 10,5 

Корисна акустична потужність джерела звуку, 
Вт акP  51 78 68 

 
7.4. Розробка промислового зразка апарата 
З метою визначення геометричних розмірів робочої камери апарата, був 

проведений експеримент: в посудину з рідиною, у якій був розташований 
випромінювач, зверху потрохи насипали металеві ошурки. Під час роботи УЗ 
випромінювача в рідині спостерігалося турбулентне, досить інтенсивне 
переміщення кавітаційних потоків. Металеві ошурки підхвачувалися цими 
потоками та починали в них циркулювати. Відстань від випромінювача на якій 
металеві ошурки випадали в осадок була прийнята за радіус робочої камери,  
60 мм.  

Тобто діаметр робочої камери РКD =120 мм, висота робочої камери РКL  
визначалася за тією ж ознакою лише визначним розміром була величина, на яку 
кавітаційні потоки підкидали металеві ошурки РКL =160 мм. Конструкцією апарата 
робоча камера, в якій розташовується м’ясо є з’ємною у вигляді сітчастого 
кошика. Для зручності операцій з завантаження, вивантаження, геометричні 
розміри корпуса апарата проектуються більшими на 20 мм з усіх боків.  

 Під час проектування апарата з більшою кількістю випромінювачів, 
геометричні розміри робочої камери апарата та розташування випромінювачів 
потрібно вибирати таким чином щоб поля дії кавітаційних потоків перекривалися, 
як це зображено на рис. 7.1. За результатами досліджень та проектно-
конструкторських розрахунків була розроблена проектно-конструкторську 
документацію апарата для тендеризації м’яса за допомогою УЗК з ВВЗТ з 
визначенням його основних вихідних характеристик. 
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Рис. 7.1. Схема розташування випромінювачів в середині робочої камери:  
1 – випромінювачі; 2 – поля дії кавітаційних потоків;  3 – робоча камера 

 
Загальний вигляд апарата для ультразвукової тедеризації м’яса, 

спроектованого з використанням SolidWorks, наведено на риc. 7.2. 
 

 
Рис. 7.2. Загальний вид апарата для тендеризації м’яса за допомогою УЗК 

 
Технічні характеристика апарата для тендеризації м’яса за допомогою 

УЗК наведені в табл. 7.2. 
Для визначення ефекту економії витрат енергетичних ресурсів апарату для 

тендеризації м’яса за допомогою ультразвуку порівняно з масажером Inject Star 
MC 400, за  відомою методикою результати розрахунків наведені у таблиці 7.3.  
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Таблиця 7.2 – Технічні характеристики апарата для тендеризації м’яса  
за допомогою УЗК 

 
Номінальна напруга живлення від мережі однофазного 
змінного  струму частотою 50 Гц, В 220 

Номінальна споживана електрична потужність, Вт не більше   
3500 

Регулювання вихідної потужності плавне 
Номінальна робоча частота генератора й випромінювачів, кГц 22 
Межі плавного регулювання частоти генератора, кГц 1,66 
Амплітуда звукового тиску під час поширення в рідині, 105 Па 168 
Тривалість одного циклу озвучування, хв 12–16 
Напруга в коливальному контурі під час випромінювання в 
рідину, В  83 

Сила струму в коливальному контурі під час випромінювання в 
рідину, А    7 

Кількіс ть випромінювачів, шт. 7 
Об’єм робочої камери, м3 0,14 
Одноразове завантаження робочої камери, кг 60–80 
Витрата води для охолодження випромінювачів, л/хв не менш 0,5 
Продуктивність установки, кг/год 240–320 
Габаритні розміри, мм 580x640x880 
Маса, кг 120 

 

Величина річного енергоспоживання розраховується за наступною 
формулою: 

 
днівгодспсп nnРЕ       (7.6) 

 

де  спЕ  – величина річного енергоспоживання, кВт·год; 
спР  – споживана потужність аппарату, кВт; 
годn  – кількість годин роботи апарату (8 годин в зміну, одна зміна в день); 
днівn  – кількість робочих днів за рік (240 днів). 

 
Таблиця 7.3 – Порівняльна характеристика апарату для тендеризації м’яса 

за допомогою УЗК  
 

Показники Апарат для тендеризації 
м’яса за допомогою УЗК 

Вакуум-масажер 
Inject Star MC 400 

Спожита потужніс ть, Р, Вт 3500 4600 
Продуктивність, Q, кг/год 240–320 200–280 
Питома енергоємніс ть, ΔP, Вт/кг 10,93–14,58 16,42–23,00 
Величина річного 
енергоспоживання,  спЕ , кВт·год 

 
6720 

 
8800 
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ТЕМА 8. ОТРИМАННЯ ВОДНО-ЖИРОВИХ ЕМУЛЬСІЙ 
ЗА ДОПОМОГОЮ УЛЬТРАЗВУКУ 

 
8.1. Емульсії. Теорія емульгування 
Емульсії – це колоїдні структури, в яких дисперсна фаза також є рідиною.  

їх одержують за умов, подібних тим, які необхідні для одержання систем з 
рідким дисперсійним середовищем і твердою дисперсною фазою. Обидві 
рідини мають бути нерозчинними чи слабко розчинними одна в одній. При 
цьому в системі повинні бути с табілізатори, які у даному випадку називаються 
емульгаторами. Стійкіс ть емульсій визначається співвідношенням густини фаз: 
чим ближче густина дисперсної фази до густини дисперсійного середовища, 
тим стійкіша емульсія з точки зору седиментації. 

Характерним для емульсій є сферична форма час тинок дисперсної фази.  
Дисперсність ліофобних емульсій, як правило, нижча, ніж дисперсність золів з 
твердою дисперсійною фазою. 

Слід виділити з усього класу емульсій так звані критичні ліофільні 
емульсії. Вони, як правило, утворюються з двох рідин, які обмежено 
змішуються (наприклад, вода–анілін, вода–ізоаміловий спирт) при 
температурах, близьких до критичної температури змішування. Це така 
температура, при якій поверхневий натяг на межі розподілу фаз мінімальний.  
За цих умов спостерігається ефект самодиспергування, в результаті якого 
утворюється найтонша емульсія. В такій емульсії процеси коалесценції 
компенсуються прагненням обох фаз до рівномірного розподілу по об’єму. 

Зрозуміло, що будь-яка критична емульсія – це термодинамічна стійка 
система, яка потребує емульгаторів. Характерною її властивіс тю є існування в 
дуже вузькому температурному інтервалі і, крім того, непос тійність складу 
частинок дисперсної фази. Це означає, що крапельки критичної емульсії 
постійно утворюються в системі і постійно зникають. Певною мірою цей 
процес нагадує утворення асоціатів у рідині в результаті флуктуації її густини. 

Емульсії класифікують або за характером дисперсної фази і 
дисперсійного середовища, або за концентрацією дисперсної фази в системі. 

Згідно з першою класифікацією емульсії поділяють на: 
– емульсії першого виду, або прямі (емульсія олії у воді) – це неполярна 

або слабко полярна дисперсна фаза в сильно полярному дисперсійному 
середовищі; 

– емульсії другого виду, або зворотні (емульсія води в олії) сильно 
полярна дисперсна фаза і неполярне або слабко полярне дисперсійне 
середовище. 

Згідно з другою класифікацією емульсії поділяють на розведені,  
концентровані і висококонцентровані, або драглеподібні: 

– розведені емульсії міс тять до 0,1% дисперсної фази. Вони, як правило,  
високодисперсні (частинки порядку 0,1 мкм); утворюються без введення в 
розчин емульгаторів. Певною мірою для цих емульсій властивий електрофорез, 
хоча про природу виникнення заряду не існує єдиної точки зору. Ці емульсії 
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мають багато спільного з ліофобними золями. У першу чергу це с тосується 
електрокінетичних властивостей систем (встановив Повіс). Агрегативна 
стійкіс ть пояснюється незначною концентрацією частинок: імовірніс ть 
зіткнення час тинок дисперсної фази дуже мала; 

– концентровані емульсії містять до 70–74% дисперсної фази. Розмір їх 
коливається від 0,1 мкм до 10,0 мкм і вище. За розмірами частинок ці емульсії 
можна віднести скоріше до мікрогетерогенних сис тем. Вони легко 
седиментують, причому тим легше, чим більша різниця густини фаз. Якщо 
дисперсійне середовище має нижчу густину, то спостерігається ефект зворотної 
седиментації – частинки спливають; 

– висококонцентровані емульсії (желатиноподібні) мають концентрацію 
частинок вищу 75%. Характерна риса – деформування крапельок дисперсної 
фази і їх схожість з багатогранниками. Особливі механічні властивості 
виявляються зі збільшенням концентрації: при досить великих концентраціях 
висококонцентровані емульсії набувають влас тивостей гелю. Наприклад, їх 
можна різати ножем. 

Як правило, емульсії агрегативно нестійкі через надлишок вільної 
поверхневої енергії на міжфазній поверхні. Процес довільного утворення 
агрегатів з окремих крапельок одержав назву коалесценції. Граничний випадок 
коалесценції – розшарування емульсії на два шари. 

Агрегативна стійкість емульсій характеризується одним із двох або обома 
параметрами: 

– швидкістю розшарування емульсії; 
– тривалістю існування (часом життя) окремих крапель. 
Ha агрегативну стійкіс ть емульсій суттєво впливає наявність у системі 

емульгатора. Природа його визначає не тільки агрегативну стійкість, але й тип 
емульсії. Так, гідрофільні емульгатори сприяють утворенню емульсій типу 
«олія–вода» (о/в), а гідрофобні емульсій типу «вода–олія» (в/о). Емульгаторами 
можуть бути різні за природою речовини: поверхнево-активні речовини (ПАР), 
іоногенні полімерні групи (мила в широкому розумінні цього терміну), 
неіоногенні ПАР, високомолекулярні сполуки і навіть порошки. 

Стабілізуючу дію мила і милоподібних речовин на емульс ії типу «олія– 
вода» пояснюють різними факторами: 

1) електричним зарядом, що виникає на поверхні крапельок емульсії,  
стабілізованої милом; 

2) утворенням на поверхні крапельок емульсії с труктурованих 
гелеподібних осадів емульгатора (роботи Ребіндера і Таубмана); 

3) адсорбцією на поверхні крапельок води досить довгих і гнучких 
ланцюгів мила (емульсії другого виду); 

4) захисною дією крупинок, які утворилися з лужноземельних мил або 
продуктів гідролізу (зворотні емульс ії). 

У цілому слід відзначити, що емульгуюча дія ПАР тим ефективніша, чим 
краще збалансовані полярні і неполярні частини емульгатора з обома фазами 
емульсії. 
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Стабілізація емульс ій твердими емульгаторами можлива тільки тоді, коли 
розміри частинок порошку менші крапельок емульсії. 

Основні практичні методи одержання емульсій – механічне 
диспергування дисперсної фази в дисперсійному середовищі в присутності 
емульгатора. Застосовують також струшування, вібрацію з використанням 
спеціальних емульгаторів, мішалки, колоїдні млини, ультразвук. 

Крім того, емульсії можуть виготовлятися методом довільного 
диспергування. Це, в першу чергу, олії, які застосовуються в техніці як 
охолоджувальні рідини при обробці металів методом різанням. Довільне 
диспергування відіграє значну роль у живій природі в процесі травлення. 

Іноді с тавиться протилежне завдання – зруйнувати емульсію. Цей процес  
набагато складніший за процес емульгування. Реалізується він, як правило, за 
допомогою центрифугування, фільтрування, електрофорезу, нагрівання. 

Для деяких емульсій спостерігається так зване обернення фаз: дисперсна 
фаза перетворюється в дисперсійне середовище, і навпаки. Таке явище 
спостерігається при введенні в емульсію речовин, здатних змінювати природу 
емульгатора. 

Можливе утворення множинних емульсій (крапельки олії містяться 
усередині крапельок води). 

Практичне значення емульсій і емульгування. 
Емульсії у природі і техніці мають велике значення. Приклади природних 

емульсій: 
– латекс – молочний сік різних каучуконос ів, з яких шляхом коагуляції 

виділяють натуральний каучук; стабілізація латексу здійснюється рослинними 
білками; 

– молоко – стабілізована тваринними білками емульсія жирів у воді; воно 
є основною сировиною для виробництва різних молочних продуктів; 

– яєчний жовток. 
Приклади синтетичних емульсій: 
– гербіциди і інсектофунгіциди для оприскування; 
– емульсії бітуму у воді (при проведенні ремонту доріг); 
– синтетичні латекси. 
У харчовій промисловості до емульсій відносяться маргарин, майонез,  

різні соуси, кетчупи та ін. 
Особливу роль відіграють емульсії у фармацевтичній промисловості.  

Багато лікарських форм для внутрішнього вживання – це емульсії першого 
виду, для зовнішнього використання – емульсії другого виду. 

Слід звернути увагу на боротьбу з утворенням емульсій. Це явище є 
небажаним є утворення емульсій при видобутку нафти, переробці 
нафтопродуктів, у хімічній промисловості при промиванні водою нерозчинних,  
але емульгуючих рідин, та в ряді інших випадках. 

Процес руйнування емульсій є складовою частиною технологічних 
процесів переробки молока, латексу, у паперовій і шкіряній галузях 
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промисловості (крапельки дисперсної фази тієї чи іншої рідини необхідно 
відкласти на поверхні рослинного чи шкіряного волокна). 

 
8.2. Аналіз ефективності процесів емульгування 
Жирова тканина тварин являє собою різновид пухкої сполучно ї 

тканини, клітини якої міс тять значну кількіс ть нейтрального жиру. У 
сполучній тканині вони розташовуються поодинці або невеликими групами, у 
жировій – накопичуються у великі маси. Розміри жирових клітин досягають 
120 мкм.  

Розрізняють внутрішньом’язову, міжм’язову та поверхневу жирову 
тканину. У м’ясі відгодованих тварин (великої рогатої худоби та свиней) 
жирова тканина прошаровує м’язову, утворюючи на розрізі так звану 
мармуровість. 

Найпоширенішими тваринними пряженими жирами є яловичий,  
баранячий, свинячий, кістковий, збірний, кінський. У менших кількостях 
одержують олеопродукти: яловичий олео-ойл, баранячий – шип-ойл, а також 
гусячий, курячий і качиний жири. Залежно від органолептичних показників, 
кислотного числа та вмісту вологи тваринні пряжені жири розділяють на вищий 
і 1-й ґатунки, за винятком жиру птахів і збірного. Жир птахів ділять на 1 і 2-й 
ґатунок, а збірний на ґатунки не підрозділяють.  

Яловичий жир має блідо-жовтий або жовтий колір, приємні смак і запах,  
щільну або тверду консистенцію при 15–20 °С. У розплавленому стані він 
прозорий. У жирі 1-го ґатунку допускається легкий піджаристий смак. 
Яловичий жир має високу температуру плавлення (42–52 °С), що обумовлює 
його низьку засвоюваність (80–94%).  

Баранячий жир має колір від білого до блідо-жовтого для вищого ґатунку 
й до жовтого для 1-го, смак і запах, характерні для даного виду жиру; для 1-го 
ґатунку допускається злегка піджарис тий присмак. Консистенція при 
температурі 15…20 °С щільна або тверда, для курдючного жиру – мазеподібна.  
У розплавленому стані жир прозорий. Температура плавлення – 44–45 °С. 
Засвоюваність баранячого жиру – 80–90%.  

Свинячий жир має білий колір. У жирі 1-го ґатунку допускається 
жовтуватий або сіруватий відтінок, а також піджарис тий смак. Консистенція 
при температурі 15…20 °С мазеподібна або щільна. Температура плавлення 
свинячого жиру – 36…42 °С.  

Кіс тковий жир має колір від білого до жовтого. Для 1-ого ґатунку 
допускається с іруватий відтінок, смак і запах, характерні для даного продукту.  
Для 1-го ґатунку допускається приємний піджарис тий смак, присмак свіжого 
бульйону. Консистенція при 15…20 °С рідка, мазеподібна або щільна. 

Харчова цінніс ть жирової тканини визначається властивостями жирів,  
що втримуються в ній. Білкова частина не має істотного харчового значення. 

Природні тваринні та пташині жири являють собою складні суміші,  
головними компонентами яких є гліцериди, тобто складні ефіри гліцерину та 
жирних кислот, переважно тригліцериди. 
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Біологічна цінність жирів обумовлена, по-перше, тим, що жири є 
носіями великих запасів енергії. Калорійність жирів перевищує калорійність 
білків і вуглеводів і досягає 39 кДж на 1 г жиру. Щодо цього тваринні жири 
незалежно від вміс ту в їхньому складі радикалів насичених і ненасичених 
кислот мало відрізняються один від одного. 

По-друге, жири необхідні для усмоктування в кишечнику жиророзчинних 
вітамінів. Тому при недостатній їхній кількості в їжі спостерігається авітаміноз. 
Тваринні жири є нос іями невеликих кількостей деяких жиророзчинних 
вітамінів (вітаміни А, Д і Е). 

Біологічна цінніс ть жирів залежить від вміс ту в них радикалів 
високоненасичених жирних кислот із двома та більше подвійними зв’язками,  
розділеними метиленовою ланкою, із числом вуглецевих атомів 18 і більше.  
Ці кислоти не синтезуються організмом у необхідних кількостях. До них 
відносять лінолеву (два подвійних зв’язки), ліноленову (три подвійних 
зв’язки), арахідонову кислоти (чотири подвійних зв’язки). 

Жири, що міс тять велику кількість радикалів ненасичених кислот,  
більшою мірою сприяють засвоєнню організмом білкового азоту.  
Поліненасичені жирні кислоти сприяють виведенню з організму зайвого 
холестерину, перешкоджають його відкладенню на стінках кровоносних судин і 
зменшують ризик розвитку атеросклерозу в організмі. Найбільшу біологічну 
цінніс ть мають свинячий жир та жир індички. Наприклад, свинячий жир має 
більший вміст олеїнової кислоти (омега-9) на 6–54% порівняно з іншими 
видами тваринних жирів.  

Жири омега-9 відрізняються високою хімічною стабільністю, що 
перешкоджає осіданню холес теринових бляшок на стінках судин, знижують 
переносимість глюкози, що зменшує ризик розвитку діабету, зміцнюють 
імунітет. 

Характерні ознаки та симптоми, які властиві при недостатності омега-9-
жирних кислот: 

– загострення серцево-судинних захворювань; 
– підвищення артеріального тиску; 
– біль в суглобах, артрити; 
– погіршення травлення, запори; 
– зниження імунітету; 
– часті простудні захворювання, ангіна; 
– депресія, неуважність, погіршення пам’яті, утома, нездужання; 
– сухість шкіри, ламкі (потріскані) нігті, сухі, безжиттєві волосся. 
Так, вживання в їжу 30–60 г свинячого жиру забезпечує добову потребу 

людини в незамінних поліненасичених жирних кислотах, що складає 3–6 г. 
Таким чином, вибір свинячого жиру як об’єкт дослідження є обґрунтованим. 

Входячи до складу клітинних оболонок і внутрішньоклітинних утворень у 
вигляді з’єднань із білками та вуглеводами, жири впливають на інтенсивніс ть 
багатьох фізіологічних процесів, беруть участь у регуляції внутрішньо-
клітинного обміну води, солей, амінокислот. Сис тематична нес тача жирів у їжі 
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порушує діяльність центральної нервової системи, знижує витриваліс ть 
організму, веде до виникнення в ньому глибоких функціональних змін. 

Проте споживання жиру може привес ти до відкладення в організмі 
надмірної його кількості, порушенню нормального плину обмінних процесів і 
виникненню захворювання печінки й серцево-судинної системи. Тому існує 
проблема регулювання кількості жиру при вживанні його людиною. 

Жири володіють не тільки високою калорійніс тю й харчовою цінніс тю,  
але і є важливими смаковими й структурними компонентами в процесі 
приготування їжі. 

У процесі засвоєння їжі близько 20–25% жиру гідролізується під дією 
панкреатичного соку. Інший жир всмоктується стінками кишечнику в 
нейтральному с тані. І розщеплення жиру,  і його усмоктування вимагає 
емульгування його у водному середовищі до розмірів часток менш 0,5 мкм. 
Тому засвоюваність жирів залежить від їхньої здатнос ті утворювати емульс ії у 
водному середовищі, що у свою чергу пов’язане з їхньою температурою 
плавлення. Жири з температурою плавлення нижче температури тіла добре 
засвоюються, тому що потрапляючи в організм, вони цілком переходять у 
рідкий стан і легко емульгуються. Цим вимогам відповідає свинячий жир,  
температура плавлення якого становить 28…42 °С, на відміну від яловичого та 
баранячого – 32…52 °С і 37…55 °С відповідно. 

За даними Держкомстату України за останні двадцять років намітилася 
тенденція до зменшення поголів’я свиней. Так, на сьогоднішній день в 
порівнянні з 1990 р. поголів’я свиней зменшилося в 2,63 рази, або на  
12370,1 тис. голів. Це обумовлено збільшенням вартос ті кормів, енергоресурсів 
і витрат праці. 

У зв’язку з тим, що вихід свинячого жиру становить близько 10–12%, а 
сировинна база має тенденцію до зменшення, виникає проблема раціонального 
використання жирової сировини. 

Одним з напрямків викорис тання жирів є приготування з них емульсій та 
застосування їх в подальшому при приготуванні продуктів харчування. 

Продукти харчування, що включають в себе емульсійні складові, мають 
особливе значення, що визначається своєрідними фізико-хімічними 
властивостями. Жири в емульгованому стані засвоюються значно легше та 
повніше. Введення емульсій в продукти впливає на якість останніх, тому на 
сьогодні отримання емульсованих продуктів з жиромісткої сировини 
приділяється особлива увага, що потребує подальшого вивчення. 

Для отримання емульс ій на підприємствах харчової промисловості 
найчас тіше використовуються апарати механічної дії (змішувачі,  
емульситатори, гомогенізатори), суттєвим недоліком яких є те, що отримана 
емульсія має у своєму складі жирові кулі діаметром до 5,0–10,0 мкм, що 
значним чином впливає на якість емульсій. Перспективний у технічному та 
технологічному аспектах ультразвуковий спосіб дає можливість отримання 
емульсій з жировими кульками до 0,1 мкм. Це значно підвищує якіс ть емульсій 
і розширює можливості їх викорис тання в харчовій промисловості. 
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Додавання водно-жирових емульсій у фарш дозволяє збільшити їх 
водопоєднувальну здатність, поліпшує якість фаршу й вироблених з нього 
продуктів (наприклад, ковбас, котлет тощо). Багато продуктів 
використовуються в закладах ресторанного господарства у вигляді емульсій,  
наприклад, різні майонези, маргарини, кетчупи тощо. Емульсуюча дія 
ультразвуку використовується також для одержання ароматичних емульсій у 
харчовій промисловості. Широке застосування знаходять маслянис ті екстракти 
прянос тей замість порошкоподібних спецій. Висока ароматичніс ть екстрактів 
дозволяє вводити їх у кількості, в 20–30 разів меншій, ніж при викорис танні 
натуральних пряностей. Водні емульсії одержують із екстракту (наприклад,  
запашного перцю) при співвідношеннях, що вимагаються, води й екстракту.  
Одержувані емульсії зберігають стабільність протягом декількох тижнів. При 
готуванні емульсій з екстрактів спецій не слід вживати спеціальних заходів 
охолодження оброблюваної рідини, тому що інтенсивність заходу запашного 
перцю не зменшується при нагріванні емульс ії до 100 градусів і навіть при її 
кип’ятінні. Крім перерахованих переваг слід зазначити, що жирові емульсії 
залиті в консервні банки не викликають їхньої корозії. Спосіб ультразвукового 
одержання емульсій за допомогою ультразвукових реакторів може 
застосовуватися при виготовленні сумішей різних харчових продуктів для 
одержання плавленого сиру, вершків, цукрових сиропів, маргарину, фруктових 
і овочевих напоїв, майонезів, емульсії какао при готуванні шоколаду. У всіх 
перерахованих випадках застосування емульсій, отриманих за допомогою 
ультразвуку, дає позитивні результати. 

Далі розглянемо питання практичного використання емульсій тваринних 
жирів за допомогою ультразвукових реакторів. 

1. Приготування лікарських емульсій. Одержання лікувальних емульсій,  
що полягає в рівномірному розподілі лікарського рідкого препарату у воді, є у 
звичайних умовах складним завданням. Однак, лікувальні властивості емульсій,  
відзначені раніше, змушують іти на створення спеціальних ус тановок для 
одержання емульсій. 

Ще одним найважливішою перевагою є надтонке дроблення лікарського 
препарату (до 0,1–0,05 мкм), що змінює його властивості настільки, що стає 
можливим неспецифічний шлях введення в організм.  

При готуванні лікарських емульсій за допомогою ультразвукового 
реактора необхідно враховувати, що для кожної речовини існує гранична 
концентрація одержуваної емульс ії. Максимальна концентрація емульсій, які 
одержали за допомогою ультразвуку без застосування с табілізуючих речовин,  
звичайно не перевищує 15% (максимальна концентрація емульсій, які одержані 
механічним змішуванням менше 15%). Застосування стабілізаторів 
(емульгаторів) дозволяє одержувати емульсії з концентрацією більше 50%. 

Ця залежність характерна в основному для емульсій типу вода/масло, які 
менш стійкі. Отримані за допомогою ультразвуку емульсії масел у воді 
зберігають свою стабільніс ть без емульгаторів протягом декількох місяців. 
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2. Приготування харчових емульсій. Емульгування за допомогою 
ультразвуку є найбільш ефективним способом одержання емульсій, і в тому 
числі емульсій із тваринних жирів. Аналіз можливостей одержання й 
застосування емульсій дозволяє рекомендувати їх для виробництва варених 
ковбасних виробів, уводячи жирові емульсії у фарш ковбасних виробів заміс ть 
жиру-сирцю. Додавання у фарш емульс ії свинячого жиру дозволяє збільшити 
його водопоєнувальну здатність і, отже, підвищити вихід продукції й 
поліпшити її якість. 

Отримані в цьому випадку емульсії є висококонцентрованими й тому при 
їхньому одержанні необхідно використовувати потужні стабілізуючі речовини,  
що мають в своєму складі частини з довгими молекулами, що надасть 
емульсіям високе значення стійкості. 

Найбільш доступним і ефективним емульчуючою і стабілізуючою 
речовиною є желатин. Руйнування в результаті ультразвукового впливу 
структури розчину желатина сприяє ефективній с табілізації емульс ії, тому що 
окремі крапельки жиру потрапляють усередину осередків суцільної сітки.  
Завдяки здатності уламків структури желатину до швидкого зрощування, дрібні 
крапельки жиру залишаються усередині осередків відновленої сітки й після 
зняття ультразвукового впливу. 

Технологія отримання жирових емульсій полягає в послідовному 
одержанні за допомогою ультразвукового реактора розчину желатину та 
поступовому введенні в розчин розплавленого жиру. 

Максимальна емульгувальна ефективніс ть спостерігається при вмісті 
желатину від 0,25% до 1,0%. Подальше збільшення концентрації желатину не 
дає істотного ефекту, тому застосування желатину в концентраціях більше 
0,75–1,0 недоцільно. 

При відсутнос ті желатинового розчину можна використовувати як 
стабілізатор емульсій бульйони, що одержані при виваренні кіс ток або варінні 
шинкових виробів. 

Ще одним із самих доступних стабілізаторів є знежирене порошкове 
молоко. У цьому випадку для готування емульсії свинячого жиру з  
концентрацією до 30% необхідна концентрація порошкового молока до 10%. 
Одержувана при цьому емульсія є однорідною й с тійкою протягом тривалого 
часу. 

Датськими вченими доказано, що введення жирових емульсій при 
виробництві сосисок дозволяє різко скоротити витримку м’яса в розсолі, 
знизити витрати праці й використати у виробництві збірний і кістковий жири.  
За даними, наведеним у тій же роботі, харчування хворих ковбасними 
виробами, що містять жирові емульсії, дає позитивні результати при лікуванні 
захворювань печінки й жовчного міхура. Крім того, при введенні у фарш 
високодисперсної жирової емульсії можна одержувати високоякісний готовий 
продукт із дефростованого м’яса без попередньої витримки в засолі. 

Введення жирових емульсій замість жиру в хлібобулочні вироби (5% 
свинячого жиру) підвищує їхню якість. Так, за даними питомий об’єм хліба 
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збільшується в цьому випадку в 1,3 рази, пористіс ть в 1,1 рази, стискальніс ть в  
1,11 рази. 

3. Приготування та застосування технологічних емульсій. У даному 
підрозділі приводяться кілька прикладів, покликаних показати не тільки 
ефективність жирових емульсій, але й намітити можливі області їхнього 
використання: 

1) м’ясна промисловість випускає велику кількість технічних тваринних 
жирів. Одним з найбільш ефективних шляхів використання технічних 
тваринних жирів є застосування їх у вигляді емульсій як мастильний матеріал,  
наприклад, при прокатці с талевих стрічок. У цьому випадку емульс ії дешевих 
жирів здатні замінити такі дорогі мастильні матеріали, як пальмове й касторове 
масла. Коефіцієнт витяжки при холодній прокатці с талевих с трічок з 
використанням 5% емульсії яловичого жиру виявився вище, ніж при 
використанні чистих касторової та пальмової олій; 

2) мастильні властивості емульс ії яловичого жиру (5% концентрації)  
виявляються вище, ніж мастильні властивості застосовуваної сьогодні в 
промисловості емульсії мінерального масла. 

Впровадження вище наведених напрямів викорис тання емульгованої 
жиромісткої сировини можливий при викорис танні відповідного обладнання. З 
метою виявлення переваг та недоліків існуючого ус таткування для отримання 
емульсій на підприємствах харчової промисловості та закладах ресторанного 
господарства необхідно провести відповідний аналіз процесів емульгування та 
їх апаратурного оформлення. 

Процес емульгування належить до процесів отримання дисперсних 
систем і пов’язаний з гідромеханічною обробкою харчових продуктів. 
Головною метою процесу є отримання системи із двох або декількох рідин, які 
не змішуються між собою, тобто дисперсна фаза розподілена в дисперсійному 
середовищі. Прикладом таких систем є емульсії жирів і води. В залежності від 
виду дисперсної фази в процесі обробки утворюються емульсії прямого («жир у 
воді») або зворотного («вода в жирі») типу. За відповідних умов емульсія 
одного типу може переходити в емульсію іншого типу. 

Процес отримання емульсій в м’ясній промисловості використовується 
при виробництві м’ясних напівфабрикатів та ковбасних виробів. Наприклад,   
фарш для варених ковбас представляє собою складну емульсію. Знайшло 
застосування використання емульсій прянос тей, розробляється можливіс ть 
виробництва м’ясних продуктів, збагачених вітамінами, мікроелементами та 
біологічно активними добавками тощо. На сьогодні це пов’язане з можливістю 
створення різноманітних асортиментів комбінованих продуктів на основі 
компонентів природного походження. Крім того, у результаті емульгування 
підвищується стабільність емульсії, що дуже важливо при тривалому зберіганні 
продуктів, а також зростає харчова цінність продуктів з емульсійною 
структурою, оскільки такі продукти легше засвоюється в організмі людини.  

Найпоширенішим способом отримання емульсій є механічне 
перемішування за допомогою мішалок різних конструкцій. При цьому 



93 
 

швидкохідні мішалки (гвинтові, лопатеві, імпелерні, турбінні, фрезерні)  
найчас тіше застосовуються для обробки нев’язких продуктів. Тихохідні 
мішалки – якірні та рамні – викорис товують при ламінарному перемішуванні 
високов’язких дисперсій. Рідше застосовують стрічкові та шнекові мішалки, які 
також використовують для високов’язких харчових продуктів.  

Для проведення процес ів диспергування та отримання емульсій 
використовують клапанні, в ідцентрові, вакуумні, ультразвукові, імпульсні 
електрогідравлічні гомогенізатори та роторно-пульсаційні апарати. 

Найпоширенішими є гомогенізатори клапанного типу, у яких 
оброблювана суміш під високим тиском (р = 8–25 МПа) проходить через вузьку 
кільцеву щілину, утворену клапаном і клапанним сідлом. Головна їхня перевага 
полягає в тому, що при обробці продуктів можна отримати високодисперсну 
емульсію із середнім діаметром дисперсної фази 1,0–1,8 мкм. Однак їхнім 
істотним недоліком є швидке зношування ущільнень і клапанів. До того ж, 
вони мають велику енергоємність і складні в обслуговуванні. У відцентрових 
гомогенізаторах під дією обертання ротора рідина під тиском проходить через  
сопла або щілинні отвори. Відцентрові апарати прос тіше клапанних, вони менш 
металоємні, в них немає швидкозношуваних деталей. Основний їхній недолік – 
значне спінювання продукту в ході його обробки, що стримує широке 
впровадження цих апаратів при виробництві емульсійних неаерованих 
продуктів.  

Процес емульгування можна здійснювати в млинах тонкого здрібнювання 
(кульових, колоїдних тощо), пропускаючи суміш через вузькі зазори між 
твердими поверхнями. Колоїдний млин – це система, побудована за принципом 
ротор-статор, де середовище, яке емульгують, обробляється тертьовими 
частинами млина. Дисперсність одержуваних в ньому сумішей прямо 
пропорційна швидкості обертання та часу обробки. Стійкіс ть отримуваних у 
колоїдному млині емульсій обернено пропорційна величині робочої щілини між 
конусами, її збільшення багато в чому знижує ефективність емульгування. У 
зв’язку із цим для отримання в колоїдних млинах високодисперсних емульсій 
доцільно збільшувати коефіцієнт тертя або зменшувати величину зазору. Однак 
варто враховувати той факт, що при роботі на малих зазорах помітно 
знижується продуктивність колоїдного млина. 

В останні роки  успішно апробовано ідею нового методу емульгування – 
за допомогою взаємного накладення кавітаційних процесів, процесів 
відцентрової взаємодії середовища різної щільності та процесу їхньої 
динамічної взаємодії з поверхнею обертових робочих органів. Однак діючий 
процес емульгування сировини залишається маловивченим. Це значною мірою 
ускладнює створення високоефективних машин для отримання емульсійних 
продуктів не тільки водно-жирової структури, але і більш складних сумішей із  
додаванням різних рослинних компонентів (фрукти, овочі тощо). 

На сьогодні широкого поширення набули способи диспергування 
емульсійних систем у роторно-пульсаційних апаратах (РПА) різної модифікації.  
У РПА вплив на потік оброблюваного середовища забезпечується примусовим 
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перекриттям каналів його течії в системі обертовий ротор-нерухливий статор.  
При цьому в потоці виникають завихрення, удари, кавітація, що створюють 
ефективний диспергувальний ефект. При дослідженні дисперсності емульсій,  
отриманих на РПА, встановлено, що в цілому середній діаметр часток 
дисперсної фази не перевищує 1 мкм, що, у свою чергу, свідчить про високу 
агрегативну стійкість емульс ії та гарну її засвоюваніс ть. 

У випромінювачах роторного типу (скорочено – ГАРТ) акустичні 
коливання утворюються за рахунок періодичного перекриття паз ів в статорі 
зубцями ротору, що обертається. ГАРТ використовують для обробки відносно 
в’язких рідин, твердих і волокнистих матеріалів. Продуктивність прис троїв – 
2,5–40 м3/год, споживана потужність – 3–40 кВт/год. 

В роторно-пульсаційних апаратах (РПА) і роторних апаратах з 
модуляцією потоку (РАМП) при обробці поєднуються різні способи впливу на 
середовище за рахунок конструктивних особливостей пристроїв. РПА 
складається з двох (або більше) роторів у вигляді коаксіальних циліндрів з 
щілиноподібними отворами. При обертанні однієї групи циліндрів відносно 
другої, отвори всіх циліндрів періодично не співпадають, перекриваючи потік 
рідини, яка проходить через прис трій. Внаслідок цього виникає ефективна 
турбулізація і пульсації потоку середовища, які супроводжуються 
кавітаційними ефектами. Відомо багато модифікацій РПА з різною 
конфігурацією зазорів між отворами. Один з серійних пристроїв РПА-160 
забезпечує продуктивність по воді 8–10 м3/год при споживній потужності  
5–14 кВт/год. В РАМП с творюється суміщення турбулентного перемішування з 
нестаціонарними релаксаційними течіями, які збуджують в останньому 
ультразвукову кавітацію. Основними вузлами РАМП є полий ротор, який 
розміщено в корпусі, і статор з отворами. В порожнину ротора, що постійно 
обертається, через патрубок надходить оброблювальна суміш і під дією 
зовнішнього тиску і відцентрових сил витікає в акустичну камеру крізь 
співпадаючі отвори в роторі і статорі, де і піддається багатофакторному впливу. 
Продуктивність серійних РАМП – до 12 м3/год, потужніс ть електродвигуна –  
4 кВт. 

Проте, при роботі з РПА існують певні недоліки. Серед них можна 
виділити головну – наявність ротора, що обертається, потребує особливої уваги 
до герметичності ущільнень і контролю величини зазору, який становить 2 мм в 
ГАРТ і 1–1,5 мм в РПА. Крім того, можливе забруднення сопла акустичного 
випромінювача і зазора між роторами частинками суспензії, через що 
гідроакустичні апарати рекомендовано переважно для застосування при 
обробці чистих середовищ без відносно великих включень. 

Перелічені вище способи отримання емульс ій та апарати для їх 
застосування дозволяють отримувати дисперсії з розміром часток жирової фази 
до 5–10 мкм.  

Останнім часом у харчовій промисловості все частіше впроваджуються 
акустичні диспергатори. Принцип їхньої дії базується на використанні коливань 
звукового або ультразвукового діапазону для руйнування крапель дисперсної 
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фази. Одночасно із процесами подрібнювання сировини та емульгування 
відбувається стерилізація, пастеризація, дез інфекція без нагрівання (наприклад,  
число колоній при висівах на чашки Петрі зменшується в 5 разів). 

Одним з чинників інтенсивності процесу є викорис тання кавітаційного 
ефекту. В залежності від способу збудження, кавітація буває акустичною (або 
ультразвуковою) і гідродинамічною, механізм впливу яких на середовище, що 
обробляється, однаковий. 

Апарати для перемішування з акустичними пристроями за способом 
підведення енергії в середовище, що обробляється, та порушенням коливальних 
течій або нестаціонарних потоків поділяють на апарати із зовнішніми 
збудженням середовища та з самозбудженням. У першому випадку коливальні 
або нестаціонарні течії створюються активними стрикційними елементами 
(п’єзоелектричними або магнітострикційними перетворювачами енергії). 
Другий випадок характеризує гідродинамічні апарати. У гідродинамічних 
випромінювачах акус тичні коливання виникають у результаті резонансних 
коливань пластини або стрижня від пружного с труменя рідини, що випливає із  
сопла (пластинчасті й с трижневі випромінювачі), або в результаті зриву вихрів 
і утворення звукових хвиль за рахунок імпульсів тиску, що виникають при 
захлопувані кавітаційних пухирців (вихрові випромінювачі), а також у 
результаті виникнення пульсацій тиску при обертанні ротора й швидкому 
чергуванні суміщень і несуміщінь щілин (прорізів) або отворів статора й ротора 
(роторні випромінювачі). Проте останні апарати відрізняються низькою 
продуктивністю та підвищеними показниками енергоспоживання. 

Ультразвукові емульсори дотепер не отримали широкого промислового 
застосування. Проте це пов’язано з конструкційними недоліками установок. 
Найпрос тішим ультразвуковим емульсором є так званий гідродинамічний 
свисток. Суміш, що підлягає емульгуванню, під тиском 1–2 МПа, з великою 
швидкістю виходить із сопла. Струмінь ударяється у ребро плас тини,  
закріпленої на власнику. Цей удар надає пластині коливальні рухи, які 
відбуваються з ультразвуковою частотою близькою до 22 кГц. Коливання 
передаються рідини, що призводить до здрібнювання дисперсної фази. 

Для емульгування різних речовин запропонований ряд апаратів. Існує 
апарат безперервної дії для емульгування двох рідин. Вихідна рідина по 
концентричних трубах надходять у реакційну посудину, яка поміщена у фокусі 
випромінювача з мозаїки титанату барію. У нижню частину реакційної 
посудини вмонтована перегородка, що пропускає ультразвук. Для охолодження 
вібратор поміщений у масляне середовище, температура якого підтримується за 
допомогою води. Тиск масла в системі контролюється манометром і при 
необхіднос ті регулюється пневматичним приводом. Масло вільно циркулює 
через охолоджувальні змійовики та циркуляційні вікна. Під дією сфокусованого 
випромінювання рідини емульгуються. 

Відомий диспергатор типу УД-K-1 являє собою універсальний апарат, що 
працює як по замкнутому циклі, так і на протоку. Система, що піддається 
диспергуванню, в кількості, контрольованій лічильником, подається по трубі у 
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фільтр, де очищається від випадкових домішок. Потім за допомогою 
шестерного насоса надходить у гідродинамічний випромінювач, де піддається 
диспергуванню. Якщо буде потреба, то вихідна суміш за допомогою вентиля 
може подаватися, минаючи випромінювач, безпосередньо в бак. У цьому 
випадку система буде оброблятися не тільки гідродинамічним випромінювачем, 
але й вмонтованим у днище магнітос трикційним вібратором. З метою більш 
рівномірного розподілу компонентів у баку встановлені мішалки із приводом. 
Рівень рідини в апараті контролюється рівнеміром. Диспергування відбувається 
найбільш сприятливо при температурі 40…60 °С. Із цією метою в апараті 
передбачена пароводяна рубашка. 

Відомо ультразвуковий розпилювальний прис трій РУЗ. Прис трій може 
бути викорис таний в різних галузях харчової промисловості для інтенсифікації 
процесів тепло- і массообміну, для розпилення  рідини в газах, в очисних 
установках тощо. Прис трій випускається двох типів: з активною та пасивною 
насадками. Ультразвуковий розпилювальний пристрій з активною насадкою 
складається з магнітострикційного випромінювача, до напівхвильового 
концентратора якого приєднана розпилювальна насадка, виконана з і сталі 
1X18H9T. На циліндричну поверхню насадки за допомогою спеціального 
пристосування подається рідина з таким розрахунком, щоб на поверхні насадки 
створилася тонка плівка. Отримана емульсія може бути використана в харчовій 
промисловості. 

Однією з розробок радянських вчених є уніфіковані ультразвукові колонні 
апарати типу УПХА, що були створені як апарати для інтенсифікації різних 
процесів хімічних технологій. Вони дозволяють реалізувати проточну обробку 
рідких середовищ, при якій оброблювані рідини безупинно проходять через  
ультразвукове поле високої інтенсивності. Апарат УПХА складається з  
наступних вузлів: магнітострикційної колони, ємності з мішалкою, насоса, 
каркаса, трубопроводів. Основною частиною апарата є магнітострикційна 
колона. Вона являє собою металевий циліндр, у який вставлені 4 циліндричних 
магнітос трикційні випромінювачі. Усередині випромінювачів перебувають 
ємності з нержавіючої с талі. Порожнина між стінками колони та зовнішніх 
поверхонь випромінювачів обмивається проточною водою для охолодження 
магнітос трикційних випромінювачів. На апараті монтуються магнітострикційні 
колони двох типів: з випромінювачами, що працюють із час тотою 8 і 18 кГц.  
Магнітостркційний випромінювач складається з набору плоских нікелевих 
кілець товщиною 0,1–0,25 мм із отворами, призначеними для обмотки. Колона,  
що працює на час тоті 8 кГц, живеться від генератора УЗГ-10, а колона на  
18 кГц – від машинного генератора ВПУ-8000/30. 

Апарати УПХА вироблялися в різних модифікаціях, що дозволяє дотепер 
використати їх як для обробки невеликих об’ємів рідини та проведення 
дослідницьких робіт (малогабаритні апарати типу УПХА-М), так і 
застосовувати на великих хімічних виробництвах (апарати типу УПХА-Щ, 
УПХА-ТС, УПХА-Р потужністю до 50 кВт). 
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Було розроблено кілька типів малогабаритних ультразвуковоих установок. 
Найбільш характерні для цієї групи установки, що випускаються серійно, типів 
УЗУ-0,1, УЗУ-0,25 і УЗУ-0,4, потужністю 100, 250 і 400 Вт. Установки мають 
настільне виконання і являють собою комбінації генераторів різної потужності з  
ваннами різного об’єму. 

Для посилення ефекту кавітаційного впливу на середовища, що 
обробляються, розроблені ультразвукові установки, що працюють при 
підвищеному статичному тиску – УЗВД-6 і УЗВД-8. Установки мають корпус із 
кришкою й робочою ємністю з магнітострикційним перетворювачем  
(ПМС-15А-18 в установці УЗВД-6 і  ЦМС-8 в установці УЗВД-8). Надлишковий 
тиск в установці УЗВД-6 створюється за допомогою стислого азоту, що подається 
в робочу камеру, а в установці УЗВД-8 – за допомогою еластичної діафрагми, 
вмонтованої в кришку робочої ємності, що приводиться в дію стисненим 
повітрям. Ультразвуковий апарат-диспергатор типу УЗВД-6 є найбільш 
потужною ус тановкою для диспергування. Диспергатор зібраний на баз і 
випромінювача ПМС-15А-18 потужністю 4 кВт, частотою 18 кГц. Ванни 
виготовлені з нержавіючої сталі та мають звукоізоляційний корпус. Для 
посилення кавітаційного впливу з метою поліпшення якості диспергування в 
конструкції диспергатора УЗВД-6 передбачений підвищений статичний тиск  
(до 1 МПа). Всі установки виконані за найпростішими схемами без систем 
стабілізації частоти та амплітуди, оснащені ручними системами для 
настроювання на оптимальний режим ультразвукового впливу за характерними 
зовнішніми візуальними або шумовими ознаками. 

На сьогодні відсутні дані про промисловий випуск в Україні 
ультразвукового устаткування для використання в харчовій промисловості. 

В Росії фірмою «Александра Плюс» (м. Вологда, Росія) виробляються 
ультразвукові установки як загального, так і спеціального призначення для 
впливу на рідкі середовища, в тому числі і харчові. Так, ультразвукові ванни 
ДЛК-1, ДЛК-2, ДЛК-3, УЗВ-7 призначені для озвучування технологічних 
об’ємів 3–50 л, потужність яких становить 0,1–1 кВт відповідно. Ванни 
являють собою ємності з корозійностійкої сталі прямокутної форми, на дні яких 
можуть розміщатися від одного до восьми випромінювачів. Ванни оснащені 
системами підігріву рідини, таймером, пультом керування. Всі апарати оснащені 
системами стабілізації частоти та амплітуди. Однак у них відсутні системи 
автоматичного настроювання на оптимальний режим ультразвукового впливу. 

Фірма ТОВ «Сибірська машинобудівна компанія» налагодила випуск 
ультразвукових установок «УЗОР-1». Ультразвукова установка може бути 
використана для інтенсифікації хімічних процесів, одержання емульсій і 
суспензій, дегазації розчинів, прискорення процесів екстрагування рослинної 
сировини та розчинення, знезаражування рідин, гомогенізації, просочення й 
інших технологічних процесів. 

Установка «УЗОР-1» складається з ванни та генератора. У ванні 
встановлений ультразвуковий перетворювач, виконаний на основі сучасних 
п’єзокерамічних елементів, що забезпечує одержання високої інтенсивності 
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ультразвукових коливань. Ультразвуковий генератор забезпечує автоматичне 
підстроювання частоти та стабілізацію вихідної потужності. 

Науково-дослідним інститутом с трумів високої час тоти (м. Санкт-
Петербург, Росія) розроблений широкий спектр ультразвукових ванн типу 
УЗВ і УЗМУ-1 із заглибними та стрижневими випромінювачами потужністю 
до 25 кВт, а також диспергатори типу УЗД потужніс тю до 1,6 кВт.  

Під керівництвом О.О. Новіка на підприємстві ТОВ «Ультразвуковая 
техника – ИНЛАБ» (м. Санкт-Петербург, Росія) налагоджена розробка і 
виробництво нестандартних технологій і устаткування, пов’язаних із 
застосуванням ультразвуку в промисловості. Підприємство виготовляє 
ультразвукові ванни об’ємом 0,5–6000 л, а також комплекти, що включають 
заглибний випромінювач і генератор для використання їх у різних нестандартних 
ємностях. Розроблена ультразвукова установка складається з лабораторної 
стійки, ультразвукового генератора, високоефективного, магнітострикційного 
перетворювача та трьох хвилеводів-випромінювачів (концентраторів) до 
перетворювача.  

Ультразвуковий генератор серії ИЛ100 має ступеневе регулювання 
вихідної потужності – 50, 75 та 100% номінальної вихідної потужнос ті.  
Регулювання потужнос ті та наявність у комплекті трьох різних хвилеводів-
випромінювачів (з коефіцієнтом підсилення 1:0,5, 1:1 і 1:2) дозволяє одержати 
різну амплітуду ультразвукових коливань у досліджуваних рідинах і пружних 
середовищах – 0–80 мкм на частоті 22 кГц. 

ТОВ «Сапфір» (м. Москва, Росія) пропонує серію ультразвукових ванн,  
що складаються з генератора, блоку керування, що включає в себе таймер і 
термос тат. 

На дні ванни встановлені ультразвукові перетворювачі, зібрані на 
елементах фірми APC International Ltd. (США), що перетворюють електричну 
енергію в ультразвукові коливання. В ультразвукових ваннах застосований 
захист від перевантаження і перепаду напруги в електричній мережі. Робоча 
частота у всіх ваннах 35 кГц. Об’єм ванн лежить у межах від 0,5 до 100 л.  

ТОВ «Сапфір» також пропонує заглибний ультразвуковий резонатор, що 
складається з випромінювача й ультразвукового генератора УЗГ-500М2,  
виконаних в окремих корпусах і з’єднаних між собою високочастотним 
кабелем. 

Лабораторією Бійського університету розроблений ультразвуковий пристрій 
– фітоміксер «Алена». Функціонально апарат складається із двох блоків – 
електронного й коливальної системи. Електронний блок багато-
функціонального апарата містить генератор електричних коливань і 
електронний таймер, що забезпечує включення генератора на час, необхідний 
для час проведення процесів. Корпус електронного блоку має форму 
паралелепіпеда з округленими кутами. Коливальна система розміщена в 
пластмасовому корпусі та має вузол кріплення на стандартні об’єми. 

Проте, цей апарат розрахований для обробки сировини об’ємом  
0,1–0,3 дм3, що не відповідає вимогам розвитку харчової промисловості. Тому 
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проблема інтенсифікації процесу емульгування є актуальною, а розробка 
апарата для емульгування, що матиме продуктивність 70–100 л/год та 
відповідатиме розвитку енергозберігаючих технологій, є важливим завданням 
сьогодення. 

Практично всі створені й використовувані в цей час ультразвукові 
технологічні апарати є вузькоспеціалізованими та вимагають індивідуального 
настроювання й оптимізації режимів роботи при зміні оброблюваних середовищ, 
зміні вимог з оптимальної інтенсивності для реалізації різних технологічних 
процесів. 

На світовому ринку ефективно працюють ряд відомих закордонних фірм, 
що пропонують устаткування для ультразвукової інтенсифікації процесів. 

Близько 50 років розвитком ультразвукових технологій займається 
німецька фірма BANDELIN. Особливий інтерес представляють ванни 
«SONOREX DIGITAL», «SONOREX SUPER», «SONOREX LONGLIFE»,  
«SONOREX TECHNIK», призначені для дегазації різних рідин, прискорення 
хімічних реакцій, розчинення, змішування, гомогенізації, одержання емульсій. 

Залежно від моделі пропонованих ультразвукових ванн технологічний 
об’єм може змінюватися в межах 3–250 л, а потужність – 0,2–8 кВт відповідно. 
Всі типи ванн постачені електронним блоком керування потужністю 
ультразвукового випромінювання.  

Всі типи ванн спроектовані та настроєні на оптимальну роботу з водним 
середовищем. 

Німецька фірма HEILSCHER GMBH пропонує ультразвуковий проточний 
реактор UIP1000 для використання, як на малих харчових та хімічних 
виробництвах, так і великих підприємствах. Реактор призначений для обробки 
рідких середовищ при реалізації різних процесів (гомогенізація, емульгування, 
деструкція тощо). 

При потужності 1000 Вт продуктивність реактора становить 20 дм3/хв. 
Сталевий корпус дозволяє підвищувати тиск усередині реактора до 0,4 МПа.  
Електронний генератор дає можливість керувати потужністю реактора шляхом 
зміни амплітуди коливань ультразвукового випромінювача в межах 1–50 мкм. 
Апарати мають системи стабілізації частоти та амплітуди, однак настроювання та 
оптимізація режиму ультразвукового впливу здійснюється індивідуально для 
кожного реалізованого процесу. 

Швейцарською фірмою ACTIVE ULTRASONIC розроблені стрижневі 
випромінювачі, що дозволяють ефективно виводити ультразвукову енергію в 
рідкі середовища через бічну поверхню. Випромінювачі можуть бути 
використані для оснащення ультразвукових хімічних реакторів і технологічних 
ванн різної потужності. Потужніс ть окремого випромінювача лежить у межах 
0,6–2 кВт. Настроювання апаратів здійснюється індивідуально, шляхом 
механічної (вручну) перебудови вузла узгодження генератора та коливальної 
системи. 

Короткий огляд технологій, що реалізуються за допомогою 
ультразвукових коливань, що вводяться в рідкі середовища показує, що в 
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більшості фізико-хімічних процесів застосування ультразвуку обґрунтоване за 
умови виникнення в рідких технологічних середовищах режиму розвинутої 
кавітації та пов’язаних з ним явищ, таких як ударні хвилі, мікротечії, акустична 
турбулентність. 

Тому найважливішим етапом оптимізації процесів у рідких середовищах 
є оптимізація параметрів ультразвукових коливань для створення умов 
максимального розвитку кавітації при збереженні або збільшенні швидкості 
схлопування кавітаційних пухирців. Однак однієї оптимізації параметрів 
ультразвукового випромінювання недостатньо. Як показав огляд існуючого 
устаткування, призначеного для реалізації технологічних процесів у рідких 
середовищах, існує цілий ряд факторів, що знижують ефективність 
ультразвукового впливу. До них належить: 

1. Відсутніс ть можливос ті оперативного контролю процесу і 
автоматичного вс тановлення оптимального за інтенсивнос ті 
ультразвукового впливу. 

2. Низька ефективніс ть сучасних технологій, обумовлена недос татнім 
ККД уведення ультразвукової енергії в технологічні середовища. 

3. Малі за площею випромінюючі поверхні, здатні вводити в середовища 
ультразвукові коливання в режимі розвинутої кавітації. 

4. Малі потужності та недос татні об’ємні щільнос ті енергії, що 
обумовлюють малу продуктивність процес ів. 

5. Неоптимальність форми та розмірів технологічних об’ємів. 
6. Неефективні умови ультразвукового впливу (неоптимальні шари 

оброблюваних рідин, нераціональне розташування зон уведення 
ультразвукової енергії тощо). 

Очевидно, що усунення виявлених недоліків не тільки підвищить 
ефективність реалізованих процес ів у рідких середовищах, але й дозволить 
створити нові процеси, раніше недос тупні для ультразвукового впливу. 

До переваг ультразвукових апаратів відносять безперервність і прос тоту 
процесу; ультразвукове опромінення великих об’ємів; отримання відносно 
великих значень питомої потужності акус тичного випромінювання; малі 
габаритні розміри (наприклад, при гомогенізації зменшується витрата металу в 
30 разів, електроенергії – в 9,5 рази); можливість монтажу в існуючі 
технологічні апарати та лінії; універсальність (залежно від потужнос ті,  
тривалості озвучування, наявності добавок можливе здійснення таких процесів, 
як диспергування, емульгування, коагуляція тощо); можливість змішування та 
емульгування середовищ, що не піддаються цим процесам звичайним 
способом. Викорис тання ультразвукових апаратів дозволяє отримати емульсію 
з розміром часток до 0,1 мкм. 

Універсальніс ть і висока швидкість процесу пояснюються тим, що, при 
накладанні ультразвукових коливань порушується прикордонний шар часток 
середовища, що збільшує активну поверхню речовини. 

Основними факторами для вибору параметрів при розробці 
ультразвукового апарата є: інтенсивність і частота коливань; час озвучування, 
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продуктивність апарата, температура, тиск і інші умови проведення процесу в 
ультразвуковому полі. 

Перспективним напрямком зниження енергоємності устаткування для 
отримання емульсій є розробка та використання ультразвукових апаратів.  

 
8.3. Результати досліджень процесу ультразвукового емульгування 

жиромісткої сировини 
На першому етапі, виходячи з наявних уявлень про процес, було 

поставлено та вирішено завдання визначення раціональної тривалос ті обробки,  
ґрунтуючись на показникові заданого критерію якості, яким було обрано 
різницю зміни температури водно-жирової емульсії Δt(τ).  

Експериментальні дані залежнос ті Δt(τ) свідчать, що 92% отриманих 
даних можуть бути апроксимовані лінійною залежністю. Кут нахилу до осі τ є 
громіздкою функцією багатьох параметрів. У межах моделі 

 
cGtPk         (8.1) 

 
кут нахилу можна записати у вигляді: 
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де P – потужність, що витрачається на нагрів, Вт; τ – тривалість ультразвукової 
обробки, с; Δt – підвищення температури в наслідок обробки суміші, К;  
G – маса суміші, що обробляється, кг; с – теплоємність, Дж/(кг·К); f  – частота 
ультразвукових коливань, Гц; А – амплітуда ультразвукових коливань, м;   
сзв . – швидкість звуку, м/с; k – коефіцієнт корисної дії; rвипр. – радіус 
ультразвукового випромінювача, м; r – радіус ємності, м; η  – коефіцієнт 
динамічної в’язкості середовища, Па·с; h – товщина шару рідини, м;  
ρ – щільніс ть оброблюваної суміші, кг/м3; ν – відношення питомих 
теплоємкостей; ср – теплоємність при пос тійному тиску, Дж/(кг·К);  
λт – коефіцієнт теплопровіднос ті, Вт/(м·К). 

У разі, якщо показник експонентної функції є малою величиною 
(  1e ), то будемо мати звичайну лінійну функцію, а саме: 
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Наведена формула (8.3) показує залежність раціональної тривалості 
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ультразвукової обробки від наступних чинників: параметрів ультразвукової 
коливальної системи, геометричних розмірів ємності, характеристики сировини 
і її кількості. 

Отримані результати були підкріплені експериментальними 
дослідженнями  (рис. 8.1). Виходячи з сучасного аналізу уявлення про процес 
за літературними джерелами, як визначальну частоту ультразвукових хвиль 
було обрано значення 22 кГц. Встановлено, що раціональна триваліс ть 
ультразвукової обробки не повинна перевищувати 160 с. Подальше збільшення 
тривалості обробки призводить до різкого збільшення температури отримуваної 
емульсії, що погіршує її якість. 

У ході проведення експери-
ментальних робіт було визначено 
залежність розподілу розмірів жирової 
фази в емульсії від частоти та 
тривалості ультразвукової обробки. 
Частоту ультразвукової обробки було 
обрано серед с тандартного ряду 
ультразвукових частот: 15, 22, 35 кГц. 
Тривалість експозиції було обрано  на 
підставі теоретичних досліджень – 45, 
90, 135, 180 с. Обробці піддавалась 
водно-жирова система з 20% жировою 
фазою. Кількіс ть оброблюваної 
речовини складала 200 мл. Обробку 
проводили, викорис товуючи ємність з  
нержавіючої сталі 12Х18Н10Т 
діаметром 65 мм, висотою 150 мм. 
Отримана проба підлягалась мікроскопіюванню та фотофіксації результатів. На 
наступному етапі фотоматеріали завантажувалися в ПЕОМ та за допомогою 
програми «UTHSCSA ImageTool» проводився аналіз результатів. 

Було досліджено кількіс ть кульок жирової фази в заданих інтервалах з  
кроком h = 1·10-6 м. На основі експериментальних даних розподілу жирових 
кульок від діаметра було побудовано диференціальну функцію розподілу.  
Моделюючи диференціальну функцію згладженою монотонною функцією,  
чисельно отримуємо інтегральну функцію за формулою  


d

drrfxF )()( . В 
цьому випадку drrf )(  визначає ймовірніс ть того, що розмір кульки буде 
перебувати в інтервалі (r±Δr), тобто  rrrrr  0 . Таким чином, 
отримуємо інтегральну функцію F(d), що визначає ймовірність того, що діаметр 
жирової кульки не буде перевищувати величину d, тобто )()( rRFdF  , де 

Rr . Функція розподілу має вигляд: 

Рис. 8.1. Залежність  різниці  зміни 
температури водно-жирової емульсії 
Δt від тривалості ультразвукової 
обробки τ за частоти ультразвукової 
обробки 22 кГц: 1 – експериментальні 
значення; 2 – кореляція експери-
ментальних значень; 3 – розрахункова 
залежність 
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11)( dadadaedF  ,     (8.4) 
 

де d* – середнє значення окремого інтервалу, м. 
Значення коефіцієнтів а1, а2, а3 наведено в табл. 8.1. 

 
Таблиця 8.1 – Значення коефіцієнтів а1, а2, а3 для функції розподілу (8.4) 

за різних значень частот ультразвукової обробки 
 

Частота ультразвукової обробки, кГц 
15 22 35 

Тривалість експозиції, с 

Значення 
коефі-
цієнтів 

45 90 135 180 45 90 135 180 45 90 135 180 

а1 0,3139 0,4015 0,8551 0,7831 0,3407 0,3939 0,8654 0,8599 0,4009 0,3843 0,3981 0,4160 

а2 0,0071 -0,0176 -0,0765-0,0963 -0,0118-0,0105 -0,0646 -0,0931-0,0612 -0,0452 -0,0413-0,0514

а3 0,0004 0,0028 0,0046 0,0081 0,0020 0,0014 0,0041 0,0065 0,0060 0,0047 0,0042 0,0050 

 
Отримані залежності для час тоти ультразвукової обробки 22 кГц наведені 

на рис. 8.2. Регресійні залежнос ті корелюють із експериментальними 
значеннями з коефіцієнтом кореляції k = 0,95–0,99, що говорить про 
однозначний функціональний зв’язок між досліджуваними величинами. 

За результатами досліджень виявлено, що за частоти 35 кГц отримано 
незадовільні результати порівняно з частотами 15 та 22 кГц. Так, за частоти  
22 кГц в інтервалі розмірів жирових кульок до 3·10-6 м було отримано 
результати на 18–20% вище, ніж за 35 кГц за тих самих умов. 
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Проте важливим чинником є 
те, що частота 15 кГц є верхньою 
граничною час тотою коливань, яку 
здатне відчувати людське вухо, 
тому її використання на харчових 
підприємс твах є малоймовірним. 
До того ж, максимальне значення 
кількості жирових кульок для 
перших трьох класів діаметрів 
характерне для частоти ультра-
звуку 22 кГц, що зумовлює 
подальше дослідження цієї 
частоти. 
 Слід зазначити, що 
залежність (8.3) описує триваліс ть 
ультразвукової обробки від 
кількісних чинників, які характер-
ризують процес, що проводиться. 
Проте в ній не знайшла 
відображення оцінка якісних 
показників отримуваного продук-
ту, що безпосередньо впливає на 
ефективність проведеного процесу. 
Тому було проведено математичну 
обробку результатів експери-
ментів, що дозволила знайти 
інтерполяційну залежність зміни 
середнього діаметра жирових 
кульок dсер від тривалості 
проведення процесу емульгування 
τ (рис. 8.3). Збільшення значення 
середнього діаметра за всіх частот 
ультразвукової обробки після  
150–160 с пояснюється наступним. 
У системі відсутні білкові 
молекули, які б могли утворити поляризаційний шар на поверхні жирової 
кульки. Тому зі збільшенням тривалос ті обробки, що відповідно призводить до 
збільшення температури суміші, термічно нес тійкі жирові частки поєднуються, 
тобто відбувається процес коагуляції та коалесценції. 

Проведені дослідження з виявлення частоти розподілу розмірів жирової 
фази за частоти ультразвукової обробки 22 кГц для 10, 20 та 30% системи  
(табл. 8.2).  
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Рис. 8.2. Інтегральна  функція  розподілу  F(d) 
розмірів кульок дисперсної фази d в емульсії за 
частоти 22 кГц та тривалості ультразвукової 
обробки с: 1 – 45; 2 – 9; 3 – 135; 4 – 180 
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Рис. 8.3. Динаміка середнього  діаметра  dсер   
дисперсної фази від тривалості τ ультра-
звукової обробки для водно-жирової суміші та 
частоти ультразвуку, кГц: 1 – 15; 2 – 22; 3 – 35 
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Таблиця 8.2 – Значення коефіцієнтів а1, а2, а3 для функції розподілу (8.4)  
за різних значень частини жирової фази 

 
Частина жирової фази, % 

10 20 30  
Тривалість експозиції, с 

Значення 
коефі-
цієнтів 

45 90 135 180 45 90 135 180 45 90 135 180 

а1 0,3533 0,3979 1,0332 0,9204 0,3407 0,3939 0,8654 0,8599 0,3487 0,4007 0,6244 0,6888 

а2 0,0062 0,0093 -0,0998 -0,0767 -0,0118 -0,0105 -0,0646 -0,0931 -0,0294 -0,323 -0,0017 -0,0474

а3 0,0001 0,00002 0,0057 0,0047 0,002 0,0014 0,0041 0,0065 0,0036 0,0034 0,0001 0,0035 

 
Отримані дані свідчать про те, що більш високі значення дисперсності має 

емульсія з меншою кількістю жирової фази, тобто кількіс ть жирових кульок з 
розмірами до  4·10-6 м з 10% вмістом жиру більше на 11–13%, ніж для 30% 
системи. Проте за тривалості обробки 135 с розподіл часточок жирової фази 
для всіх видів емульсії практично однаковий, що обґрунтовує використання під 
час обробки ультразвуком частину жиру 30%. 

Було визначено вплив ультразвукових хвиль на показники стійкості 
жирової емульсії. Розраховано залежність с тійкості емульсії від тривалості 
обробки ультразвуковими хвилями та концентрації жирової фази в емульсії: 

 
21

2
2

2
121 ·x0,167·x  16,7·x - 0,0002·x - 38,39·x-0,03·x  95,56 y  ,              (8.5) 

 
де у – загальна стійкіс ть емульсії, %; x1 – триваліс ть ультразвукової обробки, с;           
х2 – частина жиру в емульсії. 

Досліджено зміну 
середнього діаметра часточок 
дисперсної фази оброблю-
вальної системи залежно від 
тривалості ультразвукової 
обробки з питомою потуж-
ніс тю ультразвукової обробки 
10, 15, 30 Вт/дм3 (рис. 8.4). 
Отримані дані свідчать про те, 
що збільшення показника 
питомої потужності ультра-
звукової обробки в три рази (з 
10 Вт/дм3 до 30 Вт/дм3) 
призводить до зменшення 
показника мінімального 

Рис. 8.4. Зміна значень середнього діаметру 
часточок dсер дисперсної фази від питомої 
енергії ультразвукової обробки за різних 
значень питомої потужності Вт/дм3: 1 – 10;  
2 – 15; 3 – 30 (В – закінчення технологічного 
процесу) 
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середнього розміру часточок дисперсної фази на 43%, тобто з показника 
3,37·10-6 м до 2,05 ·10-6 м. 

Математична обробка результатів дослідження дисперсності з  
використанням методів регресійного аналізу показала, що показник середнього 
діаметра часточок d дисперсної фази оброблювальної системи може бути 
описаний математичною залежніс тю від показників питомої потужності Р і 
тривалості τ ультразвукової обробки.  У результаті було отримано залежності 
зміни d від кількості питомої  енергії ультразвукової обробки А в 
оброблювальних системах із питомою потужністю ультразвукової обробки 10,  
15 та 30 Вт/дм3 (табл. 8.3). 

 
Таблиця 8.3 – Залежність середнього діаметра часточок dсер дисперсної фази 

оброблювальної системи від питомої енергії ультразвукової обробки А 
 

Питома потужність 
ультразвукової обробки Р, Вт/дм3 Залежність 

10 d = 0,1571 А 3 - 0,0976 А2 - 0,7253 А + 4,1515 
15 d = 0,0763 А 3 - 0,1374 А 2 - 0,7555 А + 3,9494 
30 d = 0,0151 А3 - 0,0597 А 2 - 0,441 А + 3,875 

 
За умов використання отриманих регресійних рівнянь, було розраховано 

показники А та τ, які відповідають локальним екс тремумам функцій, у котрих 
dmin приймає найменші значення (табл. 8.4). 

 
Таблиця 8.4 – Параметри ультразвукової обробки, за яких діаметр часточок 

d дисперсної фази емульсії приймає мінімальні значення 
 

Питома 
потужність 

ультразвукової 
обробки Р, Вт/дм3 

Мінімальний середній 
розмір часточок 

дисперсної фази dmin, мкм 

Питома енергія 
ультразвукової 

обробки А, Дж/дм3 

Тривалість 
обробки τ, с 

10 3,37 1465 146 
15 2,38 2394 159 
30 2,05 4705 157 

 
Таким чином, можна відзначити, що максимальну дисперсніс ть мають 

емульсії, що були оброблені з питомою потужністю ультразвукової обробки 
30 Вт/дм3. Проте зменшення показника питомої потужності в два рази (до 
15 Вт/дм3) збільшує в два рази продуктивність та призводить до збільшення 
значення мінімального середнього розміру часточок дисперсної фази на 18% за 
умов майже однакової тривалості обробки. Тобто використання питомої 
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потужності ультразвукової обробки на рівні 15 Вт/дм3 є раціональним та 
обґрунтованим. 

З метою виявлення можливостей викорис тання отриманої емульсії було 
проведено дослідження тривалості зберігання, які показали, що водно-жирові 
емульсії зберігають загальну с тійкість на достатньому рівні впродовж 24 год 
(показник загальної стійкості після 24 год зберігання 58–75%). Це обґрунтовує 
можливість їх викорис тання в технологічних процесах приготування продуктів 
харчування. 

 
8.4. Розробка апарата для проведення процесу ультразвукового 

емульгування жиромісткої сировини 
Схема пристрою для проведення процесу емульгування наведена  на рис. 

8.5. У середину зовнішнього елемента (2) встановлено з проміжком 0,5–2 мм 
внутрішній елемент (3), унаслідок чого утворюється камера ультразвукової 

обробки (9). Ультразвуковий перетворювач  з 
випромінювачем (1) введено через отвір (10) в 
основі зовнішнього елемента (2) безпосередньо 
в камеру ультразвукової обробки (9). На 
внутрішніх с тінах зовнішнього елемента (2) для 
інтенсифікації процесу емульгування знахо-
диться гвинтоподібний канал (11). Кришка (7) 
кріпиться за допомогою болтів через отвори (12) 
з елементами (2) та (3). Нагрівальний елемент 
(8) під’єднано до кришки (7) і занурено в 
теплоносій, що заповнює ємність внутрішнього 
елемента (3). Підігрів теплоносія призводить до 
підвищення температури та зменшення в’язкості 
продуктів, що піддаються ультразвуковій 
обробці в міжстінному прос торі елементів (2) і 
(3). Для зменшення тепловитрат у конс трукції 
передбачено теплоізоляцію (13), яку вкрито 
кожухом (14). Устаткування працює наступним 
чином. Вмикається ультразвуковий перетво-
рювач з випромінювачем (1). Через патрубок 
введення (5) підготовлена сировина потрапляє в 
камеру ультразвукової обробки (9). За рахунок 
виконання зовнішнього (2) та внутрішнього (3) 
елементів з матеріалів, що мають високі 
показники відбивання ультразвуку, відбувається 

інтенсивний процес емульгування.  В процесі емульгування сировина наповнює 
камеру та надходить до міжстінного простору елементів (2) і (3). За рахунок 
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Рис. 8.5. Схема  ультразвуко-
вого пристрою: 1 – робоча 
камера; 2 – випромінювачі;  
3 – патрубки для охолодження 
випромінювачів; 4 – кожух;  
5 – панель керування;  
6 – генератор 
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підігріву теплоносія нагрівальним елементом (8) зменшується в’язкіс ть 
продукту, що обробляється. Потік сировини ділиться на потоки, один з яких 
продовжує рух в гвинтоподібному каналі (11), а другий – вздовж бічної 
поверхні внутрішнього елемента (3). Унаслідок того, що вектори швидкостей 
потоків направлені під кутом 90°, відбувається турбулізація загального потоку, 
що підвищує якіс ть емульсії, що отримується, та інтенсифікує процес 
емульгування. Готова емульсія через патрубок виведення (6) потрапляє в 
ємніс ть для збору продукту. 

Запропоноване технічне рішення дозволило розробити ультразвуковий 
пристрій для отримання емульс ій УПОЕ-1 з 7 магнітострикційними 
випромінювачами продуктивніс тю до 100 дм3/год (рис. 8.5). Розробка 
вищенаведеного пристрою дала змогу скласти схему проведення процесу 
ультразвукового емульгування (рис. 8). Ультразвукова установка складається з 
наступних конс труктивних елементів: ємнос ті (1), у яку подаються для 
наступної обробки рідка та жирова фази, ультразвукового пристрою (4) для 
одержання жирової емульсії, що заснований на викорис танні 
магнітос трикційного випромінювача, двох живильних кранів (3) і (9). 
Живильний кран (3) призначений для регулювання подавання оброблюваного 
середовища в пристрій (4) за допомогою насоса (2), а живильний кран (9) – для 
регулювання виводу суміші, що не відповідає необхідній якості в ємніс ть (1) 
для повторної обробки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конструкцією передбачено запірний кран (6) для одержання пробної порції 
суміші та наступного її аналізу на мікроскопі (5), що підключений до ПЕОМ, 
запірний кран (7) для одержання емульсії й запірний кран (8) для рециркуляції 
суміші. 

Рис. 8.6. Схема проведення процесу 
ультразвукового емульгування: 1 – ємність;  
2 – насос; 3, 9 – крани живильні; 4 – пристрій 
ультразвуковий для отримання жирової емульсії;  
5 – мікроскоп, що під’єднаний до ПЕОМ; 6, 7, 8 – 
крани запірні; 10 – змішувач 
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