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Анотація. Досліджено вплив гідродинамічної кавітації та відкритої пари 

на процес видалення нецукрів дифузійного соку та встановлено, що  при 

вдуванні відкритої пари в дифузійний сік виникають кавітаційні ефекти, які 

призводять до збільшення чистоти очищеного соку. 
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вапняне молоко. 

Abstract. The effect of hydrodynamic cavitation and open pairs on the process 

not remove sugars in juice and found that the injection of steam in the open diffusion 

juice having cavitation effects which lead to an increase in the purity of purified 

juice. 
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Вступ. В КТІХП розроблено спосіб попереднього очищення дифузійного 

соку з одночасною дією відкритої пари і вапняного молока. Для цього 

використовується пароструминний переддефекатор, корпус якого складається з 

циліндричної і конусної частин.  Конусна частина завершується діаметром,  що 

дорівнює діаметру сокової комунікації. Циліндрична частина складається з 



парової і сокової камер. Пара з парової камери поступає в сокову за допомогою 

шести трубок-сопел,  які розміщені  по  колу  під  певним кутом до потоку 

дифузійного соку.  По центру сокового потоку вводиться патрубок з 

кавітатором,  що підводить вапняне молоко [1]. 

Спосіб успішно випробуваний  і  впроваджений  на  Грузинському 

цукровому заводі за даною схемою.  Дифузійний сік після підігрівників 

поступає в пароструминний переддефекатор,  куди поряд з відкритою  парою 

подається вапняне молоко в кількості 0,15-0,20 %  СаО до маси буряків,  потім 

в котел попередньої дефекації, який є змішувачем попередньообробленого соку 

з 70-80 %  соку 1 сатурації, що сюди повертається. Подальше очищення 

відбувається по типовій схемі. 

Як показав  досвід,  одночасна  дія відкритої пари і вапняного молока 

значно покращує якість очищеного соку. За даними авторів оброблення 

дифузійного соку відкритою парою одночасно з вапном збільшує чистоту 

очищеного соку на 1,5  одиниці  при  одночасному зменшенні витрат вапна.  

Цей спосіб - один із самих простих варіантів застосування одночасної дії 

відкритої пари і  вапняного  молока при попередньому обробленні дифузійного 

соку. Тому потрібно в цьому напрямку вести подальші роботи для 

вдосконалення процесу очищення. 

Мета роботи. Обробленням відкритою парою займалося багато авторів [1, 

2, 3, 4]. Проте не було досліджено впливу потенціалу пари на оброблення 

дифузійного соку, початкову температуру дифузійного соку для оброблення. 

Тому нами ставилася задача встановити вплив потенціалу пари на оброблення 

дифузійного соку, оптимальну початкову температуру дифузійного соку для 

оброблення, мінімальну достатню кількість вапняного молока на попереднє 

оброблення соку, а також вибрати оптимальну схему для оброблення 

дифузійного соку відкритою парою. 

Результати та обговорення. Для вияснення механізму дії відкритої пари 

нами проводились паралельні досліди по впливу гідродинамічної кавітації та дії 

відкритої пари на ефективність очищення дифузійного соку. Механізм дії 



гідродинамічної кавітації в рідинах проявляється у виникненні за кавітатором 

каверни, яка генерує поля мікробульбашок. При їх сплескуванні створюються 

високі локальні тиски, підвищується температура  в пограничних шарах та 

виникають інші фізичні ефекти. Це дозволяє розглядати мікробульбашку як 

мікрореактор, в якому можливе протікання різних хімічних реакцій та процесів 

із значною швидкістю.  

Проведені на проточно-кавітаційному реакторі дослідження підтвердили 

протікання хімічних перетворень в соці. Встановлено, що як наслідок цих 

перетворень при відповідному режимі оброблення дифузійного соку 

збільшується швидкість седиментації попередньодефекаційного соку на 20 %, 

зменшується об`єм  осаду на 17 % , підвищується чистота очищеного соку на 

1,3 - 1,6 одиниці. 

Одночасно проводились досліди по обробленню дифузійного соку 

відкритою парою різного потенціалу. При певних режимах такого оброблення 

встановлено збільшення швидкості седиментації попередньо дефекаційного 

соку на 10 - 12 % та зменшення об`єму осаду на 9 - 13 %, а також приріст 

чистоти очищеного соку на 1,0 - 1,3 одиниці порівняно з типовою схемою. 

Одержані результати дозволяють зробити висновок, що одним із чинників 

при дії  відкритої пари на дифузійний сік є також кавітація, яка створюється 

при  вдуванні в сік пари. 

Це можна пояснити тим, що при витіканні пари в рідину із значно меншою 

температурою відбувається миттєва конденсація утворених парових бульбашок. 

Об`єм, який займає парова бульбашка, різко зменшується. Розривання 

суцільності рідкої фази парою, створення мікропорожнин в рідині внаслідок її 

конденсації і подальше сплескування цих мікропорожнин може розглядатись як 

явище подібне кавітації. 

Висновок. Отже, проведені дослідження дозволяють стверджувати, що 

обробка дифузійного соку відкритою парою в поєднанні з вапняним молоком 

призводить до покращення седиментаційних властивостей соку та підвищення 



чистоти очищеного соку. А це загалом призведе до збільшення виходу готового 

продукту – цукру-піску. 
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