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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ВТП – ванни тривалої пастеризації; 

ВПУ – універсальна ванна пастеризації; 

УФО – пастеризатори на ультрафіолетовому випромінюванні; 

ПМР – пастеризатор молока з роторним нагрівачем; 

р – тиск; 

pн − тиск насиченої пари; 

Ra – шорсткість; 

Qм − масова витрата;  

QV − об’ємна витрата;  

vвих − швидкість на виході;  

vвх − швидкість на вході; 

dтр − трубка з внутрішнім діаметром; 

V – об’єм; 

0n – коефіцієнт стиснення; 

u – перевірина розрахунком швидкість; 

к – коефіцієнт співвідношення ділянки конфузора до довжини L; 

L – довжина конфузора; 

конфR – радіус зовнішнього конуса; 

0R – мінімальний радіус звуження конфузора; 

Rвнутр – радіус внутрішнього конфузора; 

μ – динамічна в’язкість; 

t – температура; 

ρ – густина молока. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. У зв’язку з тим, що курс України націлений на 

Євросоюз, наша країна постачає у великих обсягах українську продукцію в 

країни ЄС.  Це сприяє розширенню географії підприємств, а в результаті - 

збільшенню обсягів виробництва продукції. Збільшення обсягів продукції веде 

за собою і підвищення кількості використаної для виготовлення продукції 

сировини.   

Також слід підкреслити, що в Європейському Союзі дуже високі вимоги 

щодо процесу виготовлення та якості продукції, тому в Україні в багатьох 

сферах промисловості виникають складнощі, адже наші норми не відповідають 

нормам Європейського союзу. Більш того, в Україні на разі впроваджується ряд 

змін щодо вимог харчової промисловості. Однією з таких змін є заборонений 

молокозаводам збір молока з домогосподарств, що пов’язано з проблематикою 

питання доставки необробленого молока (під час доставки до молокозавода 

другосортного молока, в ньому розвивається ряд шкідливих мікроорганізмів, 

які можуть негативно впливати на організм споживача). 

Отже, перед виробниками постає дві проблеми, по перше в обмежені 

країною точок збору сировини; по друге в необхідності збільшення кількості 

сировини задля постачання продукції в країни ЄС. 

Одним з способів вирішенні цих проблем може бути використання 

системи обробки молока безпосередньо при транспортуванні його з точок збору 

(домогосподарств, ферм) до молокозаводу. Адже таким чином збільшується 

географія видобутку молока, а також молоко в під час транспортування має 

змогу протриматись певний час не скисаючи, а обробляючись. При доставці 

сировини до молокозаводу воно вже буде пастеризоване та гомогенізоване, що 

призведе к зниженню собівартості кінцевого продукту.  

Порівняно з існуючими технологіями, які використовуються на 

молокозаводах для обробки молока, необхідно, щоб розроблена система була 

компактна з незначними затратами електроенергії на споживання та 

скороченим  часом пастеризації та гомогенізації молока. 
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Метою дисертаційної роботи є забезпечення якості молока за рахунок 

його обробки під час транспортування від точок збору до виробництва. 

Для досягнення мети в роботі необхідно розв’язати наступні задачі: 

- провести аналіз відомих способів обробки молока (гомогенізації та 

пастеризації);  

- розробити компактну, високоефективну мобільну систему обробки 

молока; 

- виконати необхідні розрахунки до запропонованої системи; 

- провести моделювання ключового компоненту; 

- запропонувати та розробити нову конструкцію пристрою для 

знезаражування та гомогенізації. 

Методи дослідження. Для моделювання потоку молока в 

гідродинамічному кавітаторі, використовується середовище SolidWorks Flow 

Simulation. Для аналізу отриманих програмою показників було обрано такі 

методи наукової індукції, як метод єдиної відмінності та метод супутніх змін.  
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

 

В розділі 1 проведено аналіз властивостей молока, досліджено 

технологічний процес виготовлення молочного продукту, а також 

проаналізовано  технічні характеристики  найпоширеніших існуючих установок 

для пастеризації та гомогенізації молока, що використовуються на 

молокозаводах. Розглянуто переваги та недоліки використання установок в 

системі обробки молока під час його перевезення.   

 

1.1 Молоко та його властивості, оцінка якості 

 

Молоко - біологічна рідина, виділення молочної залози , що являє собою 

багатофазну суміш. Склад молока налічує воду, плазму, в якій розчинені 

мінеральні солі, молочний цукор, колоїдну фазу і дисперсні фазу. Хімічна 

складова молока не є конкретно постійною і залежить від багатьох факторів 

(тварини, її породи, віку періоду лактації, умов годівлі, утримання). Всього в 

молоці ідентифіковано приблизно 250 хімічних компонентів, в тому числі 

близько 140 різних жирних кислот. [1]  

Табл. 1.1. Хімічний склад молока і молокопродуктів, % 
 

 

Як зазначено в [1], молоко забезпечує людину великою кількістю білків 

високої якості. Білки з 1 л молока приблизно рівноцінні 150 г м'яса або риби,             

Продукт Білки Жир 
Вугле- 

води 

Органічні 

кислоти 
Зола Вода 

Варенець 3,3 3,2 3,9 0,8 0,7 88,1 

Кефір 2,8 3,2 4,1 0,9 0,7 88,5 

Кисле молоко 2,8 3,2 4,1 0,8 0,7 88,4 

Молоко козяче 3,2 4,4 4,8 — 0,8 86,5 

Молоко коров'яче 3,5 3,9 4,7 — 0,7 87,0 

Молоко овече 5,8 7,5 4,6 — 0,9 81,0 

Сир 14 18 1,3 1,0 1,0 64,7 

Сметана 2,6 30 2,8 0,7 0,5 63,6 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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5 великим яйцям, 120 г сиру чеддер або 850 г білого хліба. У молоці містяться 

білки двох основних видів - казеїн і лактоальбумін. Казеїн складає близько 82% 

загальної кількості білків молока. Лактоза (молочний цукор) - основний 

вуглевод молока. Молоко є єдиним джерелом лактози в природі. Лактоза 

містить галактозу, що грає важливу роль в хімізмі центральної нервової 

системи (галактози і цереброзіади складають частину центральної нервової 

системи і мозкової тканини), є фундаментальним матеріалом для мозку, 

спеціальною поживною речовиною для зростання і розвитку центральної 

нервової системи потомства ссавців. Встановлено, що студенти, яких 

вигодовували в дитинстві материнським молоком, мали більш високі бали на 

іспитах, ніж їх однолітки, вирощені на сухій суміші. [1] 

Згідно з даними [1], молочний жир характеризується високим вмістом 

легких жирних кислот (масляної і капронової), які легко засвоюються в 

організмі людини і ссавців. Рослинні жири в порівнянні з тваринами містять 

мало жирових кислот і гірше засвоюються в організмі людини. Молоко 

відрізняється високим вмістом мінеральних речовин, що знаходяться в 

оптимальному співвідношенні для всмоктування в кров з травного тракту. 

Стимулюючий вплив молока на масу і зростання скелетних кісток обумовлено 

великою кількістю в молоці кальцію і фосфору. Молоко містить всі відомі 

вітаміни. Вітаміни - це речовини, які знаходяться в дуже низьких концентраціях 

в рослинних і тваринних тканинах і необхідні для нормального протікання 

обмінних процесів в організмі. Молоко налічує велику кількість фізичних 

властивостей:  кислотність і рН, щільність, в'язкість, точки замерзання і 

кипіння. Середня величина рН молока при н.у. становить 6,5 - 6,7. Реакція 

молозива більш кисла, а рН  молока зазвичай вище і досягає 7,3. У міру 

збільшення температури рН знижується. [1]  

За свідченням [2] найбільше значення при переробці молока має (дійсна) 

кислотність. Цей показник відображає діяльність бактерій, при якій лактоза 

розкладається до молочної кислоти. Молоко, яке має рН близько 6,5 - 6,7, має 

титруючу (видиму) кислотність близько 14 - 18°С. Коли титруюча кислотність 

вище 25°С, молоко здається скислим. Якщо температура молока стає більшою – 
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густина молока ρ зменшується, але питома маса не змінюється (приблизно 

1,032 кг/м3). Питома маса молока - це густина молока, поділена на густину 

води при однакових умовах (однакова температура). В'язкість звичайного 

молока приблизно рівна 1,5 - 2,0 сп при 20°С. Зі збільшенням температури 

в'язкість молока зростає. Більшість проб молока замерзає в межах від -0,530 до -

0,550°С. У нормі молоко кипить приблизно при 100,5°С і абсолютному тиску 

760 мм рт. ст. При утворенні молока в організмі корови в нього переходять 

імунні тіла і бактерицидні речовини (лізоциму і лактеніни), що стримує 

розвиток бактерій в тільки видоєному молоці. Час дії такої властивості тільки 

видоєного молока називають бактерицидною фазою. Період дії бактерицидної 

фази залежить від санітарних умов отримання молока, а також температури 

охолодження ( табл.1.2). [2] 

 

Табл. 1.2 Тривалість дії бактерицидної фази [2] 

Температура молока, К 
Умови отримання молока 

хороші погані 

310 3,0 2,0 

303 5.0 2,3 

289 12,7 7,6 

286 36,0 19,0 

 

При звичайній температурі життєздатність таких речовин є дійсною біля 

двох годин. Умови для тривалого зберігання молока можуть створюватись за 

допомогою температуру 277 – 278 К, при якій  життєздатність бактерій 

практично припиняється. Саме це слугує причиною того, що зниження 

температури молока необхідно проводити одразу після доїння тварини, бажано 

навіть не чекаючи видоювання всього стада. Для того, щоб отримати дійсно 

якісне молоко, обов’язково необхідно, щоб ферма повністю відповідала 

санітарно-гігієнічним вимогам, а персонал, що має відношення до отримання 

молока та його первинної обробкою, повсякденно дотримувався правилам 

особистої гігієни. Молоко - швидкопсувний продукт. Щоб зберегти його 

харчову і технологічну цінність необхідно проводити первинну обробку і 

переробку. 
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Технологічні схеми первинної обробки та переробки молока поділяються 

на основні та допоміжні операції. [1] Основні: 

- біохімічна (закваска, бродіння, вітамінізація, дозрівання, хімічна 

обробка і т. д.); [1] 

- механічна (очищення, нормалізація, гомогенізація, емульсування, 

змішування, пресування сирної маси, збивання масла і т. д.);  

-  теплова (пастеризація, охолодження, підігрів і т. д.). [1] 

Первинна обробка молока проводиться з метою збереження молока в 

свіжому вигляді в період доставки споживачам. Вона складається з 

охолодження, зберігання, та в разі потреби в пастеризації, сепарування і 

нормалізації молока. Вимоги до якості молока відображені в ГОСТ 13264-70. 

"Молоко коров'яче. Вимоги при заготовці", згідно з якими молоко відносять до 

першого, другого сортів і до несортових. Основні показники, за якими 

визначають сорт молока - це кислотність, ступінь механічної забрудненості, 

бактерицидна осіменіння. [1] 

 Для аналізу бактерицидної осіменіння молока використовують розчин 

метилової сині. У пробірку наливають по одному мілілітру робочого розчину 

метилової сині і 20 мл молока, закривають пробкою і змішують повільним 

триразовим перевертанням пробірки. Потім її ставлять у водяну баню і 

підтримують температуру 38 - 40°С. Результати аналізу враховують через 

чверть години, через дві години та через  п'ять з половиною годин. 

Знебарвлення забарвлення означає кінець досліду молока, після чого роблять 

висновок про належність одному з трьох класів.  

 

 

Рис. 1.1 Еталони для визначення чистоти молока: а - I група; б - II група; 

в - III група 
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Ступінь чистоти молока визначають за зразком. Мірною колбою беруть 

250 мл добре перемішаного молока, підігрівають до 35 - 40°С і виливають в 

спеціальний прилад з фільтром. [2] За кількістю на фільтрі механічних домішок 

(рис. 1.1) молоко відносять до трьох груп. Температура молока при реалізації не 

повинно бути вище 10°С. Переробка молока передбачає проведення ряду 

операцій, спрямованих на зміну початкових властивостей і якостей молока і 

отримати питне молоко, вершки, сир, масло, сир та ін. Натуральне незбиране 

молоко вимагає виконання наступних технологічних операцій: доїння → 

охолодження до 280 К → прийом → облік → видача. Питне молоко вимагає 

виконання наступних технологічних операцій: прийом молока не вище 19 ° Т 

→ сортування → очищення → → нормалізація жиру,% → пастеризація → 

охолодження → розлив → → упаковка → видача. [2] 

Технологічний порцес виготовлення молочного продукту представлено 

на  рис. 1.2. Він в себе включає велику кількість різноманітних операцій, за 

рахунок яких, до споживача виходить готовий продукт (сир, молоко, сухе 

молоко). 

 Як видно з рис. 1.2, основними ланками технологічного процесу є 

контроль якості молока, очищення молока, пастреризація, охолодження, 

гомогенізація, резервування та нормалізація. Ці основні процеси необхідно 

виконувати для отримання продукту, незаложно від того, який саме молочний 

продукт необхідно виробити. 

 

1.2 Устаткування для пастеризації молока 

 

 За інформацією з джерела [3], одними з найпоширеніших та 

найпростіших «пристроїв», які застосовують для  теплової обробки молока 

слугують ванни тривалої пастеризації.  Ванни тривалої пастеризації типу ВТП 

існують в трьох об’ємах  300, 600 і 1000л, вони є аналогічними за своєю 

будовою та конструкцією, але розрізняються за обсягом. Ванни тривалої 
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обробки представляють циліндричний резервуар з нержавіючої сталі, який є 

теплоізольований, за допомогою пароводяної сорочки, якою він оточений. 

 

Рис. 1.2 Технологічний процес виготовлення молочного продукту 

 

При пастеризації в водяну сорочку подають пар, а при охолодженні - 

холодну воду. Також в бак ванни тривалої пастеризації встановлено мішалку 

задля ретельного перемішування молока. [3] 
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Табл. 1.3 Основні технічні характеристики ванн тривалої пастеризації типу 

ВТП 

Показник 
Об’єм ванни, дм3 

300 600 1000 

Температура 

пастеризації молока, 

°С 

63-95 

Тиск пару, кПа 10-30 

Частота обертання 

мішалки, с−1 
2,7-3,0 

Діаметр, мм 

зливної труби 

трубопроводів подачі 

води 

трубопроводів подачі 

пару 

 

32 

25 

25 

Витрата пару на 

нагрів кг/год 
40 80 100 

Теплообмінна 

поверхня, м2 
2,0 3,5 5,1 

Місткість водяної 

сорочки,  дм3 
100 120 107 

Встановлена 

потужність 

електродвигуна 

мішалки, кВт 

0,6 0,75 0,75 

Габаритні розміри, 

мм 
1290/925/1370 1880/1410/1660 1880/1410/2015 

Маса, кг 165 535 625 

 

Також для термообробки молока використовується універсальна ванна 

пастеризації марки ВПУ 500, матеріал, з якого вона виконана має корозійно – 

стійкі властивості. Для збільшення температури молока використовується пара 

від іншого джерела, для охолодження молока використовується проточна вода. 

Універсальна ванна пастеризації ВПУ-300 налічує такі технічні 

характеристики, як: об’єм  - 500л; максимальна температура нагріву молока - 

95°С; витрата пара (при тиску не більше 50 кПа) - 80 кг/год; частота обертання 

мішалки - 0,25 с−1; потужність електродвигуна мішалки - 0,25 кВт. [3] 
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Ще одна марка ванни тривалої пастеризації молока В1-ВД2-П, яка 

призначена для пастеризації та охолодження молока, досить часто 

застосовується на підприємствах молочної промисловості. [4] 

Технічна характеристика ванни тривалої пастеризації В1-ВД2-П наступні: 

місткість - номінальна - 0,35 м, повна - 0,41 м3; частота обертання мішалки - 3 

с−1; встановлена потужність - 0,75 кВт; тиск пара і води в трубопроводі - 0,04 - 

0,07 МПа; температура холодоагенту – 2-3°С, пастеризації - 95°С; витрата пара 

на один цикл пастеризації - 225 кг; витрата крижаної води - 1,1 м3/ год; час 

нагрівання - 65 хв; час охолодження до 10°С - 180 хв; габаритні розмірі 1300/ 

1030/1900 мм; маса 187 кг. [4] 

Серед великого різноманіття також можна виділити  ванну пастеризації 

та охолодження Л5-ОВА-0,63, яка призначена для пастеризації та охолодження 

молока. Може бути використана також для зберігання охолодженого молока. 

Застосовується в прифермерних сироробних цехах і на підприємствах малої 

потужності для виробництва сиру гарантованої якості. Складається з таких 

основних одиниць: резервуар, кришка, корпус зовнішній, мішалка з приводом, 

механізм підйому кришки, миюча голівка, датчик верхнього рівня продукту, 

датчика кількості продукту, двох датчиків вимірювання температури, трьох 

опор, нагрівальні-охолоджувальної системи, електрообладнання. При роботі 

ванни виконуються наступні технологічні операції: наповнення резервуара 

молоком через впускний патрубок, контроль верхнього рівня, подача гарячої 

води для нагріву та пастеризації молока, контроль температури нагрівання 

молока і часу його пастеризації, подача холодної води для охолодження молока, 

перемішування молока, слив молока через зливний патрубок. Нагрівання і 

охолодження резервуара з продуктом здійснюється методом зрошення. Подача 

гарячої води (95 ± 5°С) для пастеризації продукту забезпечується насосом через 

водонагрівач, подача крижаної води для охолодження продукту - насосом 

охолоджувача. Система управління забезпечує: контроль за рівнем молока в 

резервуарі і підтримання температури молока в заданих режимах; автоматичне 

включення приводу мішалки з початку режиму пастеризації та охолодження і 

вимикання приводу мішалки при відкриванні кришки ванни; звукову 
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сигналізацію при заповненні резервуара до верхнього рівня, закінчення режимів 

пастеризації і охолодження. Санітарна обробка внутрішнього резервуара 

виконується централізовано через мийну головку, встановлену в кришці. 

Управління роботою ванни Л5-ОВА-0,63 здійснюється з пульта керування. 

Технічна характеристика ванни Л5-ОВА-0,63: місткість - 0,63 м3; встановлена 

потужність - 0,5 кВт; займана площа без пульта управління - 2,4 м2; маса 470 

кг. Ванна пастеризації марки ВПЕ-300 призначена для теплової обробки 

(нагрівання, пастеризації, охолодження) і міжперіодного зберігання молока, 

вершків та інших рідких молочних продуктів, приготування кисломолочних 

продуктів і виробничих заквасок. Доповнена ґратчастим фільтром ванна може 

бути використана при виробництві фруктових та ягідних соків. Дозволяє 

робити в залежності від обраного режиму наступні технологічні процеси: 

нагрівання та пастеризація продукту з автоматичним підтримання температури 

протягом заданого часу, термостатичні витримка або зберігання продукту, 

охолодження продукту, перемішування продукту незалежно від приводного 

режиму. Нагрівання відбувається за допомогою вбудованих ТЕНів, управління 

якими здійснюється терморегулятором. Тривалість нагріву контролює реле 

часу. Охолодження здійснюється циркулюючою в сорочці холодною або 

крижаною водою, що надходить через електромагнітний вентиль. Подача води 

припиняється по досягненні заданої температури, контрольованої 

терморегулятором. Термостатична витримка забезпечується при відключенні 

нагріву і охолодження за рахунок великої теплової інерції термоізольованого 

апарату. Передбачені також контроль рівня води в сорочці для сигналізації та 

необхідних блокувань, світлова сигналізація електроживлення і зниження рівня 

води в сорочці, звукова сигналізація небезпечного для ТЕНів зниження рівня 

води і закінчення режимів нагріву і охолодження. Технічні характеристики 

ВПЕ-300: місткість - 300 л; діапазон робочої температури – 4 - 95°С; 

температура охолоджуючої води - 2 - 4°С; тривалість нагрівання молока від 20 

до 80°С - 90 хв; встановлена потужність - 19 кВт; габаритні розміри – 

1050/900/1800 мм; маса 200 кг. [4] 
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Для короткочасної пастеризації найбільшого поширення набули 

пастеризатори з витіснюючим барабаном двостороннього обігріву, 

пластинчасті пастеризатори, а також пастерізаційноохолоджуючі установки. 

Барабанний пастеризатор з двостороннім обігрівом ОПД-1М складається з 

ванни, барабана, парової сорочки з запобіжними клапанами, приймальної 

камери з поплавковими регуляторами і приводу. [5] 

Опрацювавши певну літературу [3], виявилось, що більш досконалими 

для короткочасної пастеризації є пластинчасті пастерізаційноохолоджуючі 

установки типів ОПФ і ОПУ. Вони складаються з декількох секцій, зібраних на 

одній станині. Змінюючи число пластин в секціях, можна отримати різну 

продуктивність установок. До їх переваг можна віднести: при порівняно 

невеликих розмірах висока продуктивність, потоковість процесу пастеризації та 

охолодження, високий ККД, простота і надійність в експлуатації. 

Пастеризаційно-охолоджувальні установки ОПФ-1-20 і ОПФ-1-300 

використовують для відцентрової очистки, тонкошарової пастеризації, 

витримки та охолодження молока в закритому потоці.  

Електропастеризатор М3-ОСП-75 призначений для пастеризації та 

охолодження молока. Електропастеризатор конструктивно виконаний на одній 

рамі і не вимагає великих площ. Система автоматичного контролю і 

регулювання технологічного процесу - електрична. Технічна характеристика 

електропастеризатор М3-ОСП-75: продуктивність - 1000 л/год; температура 

молока, що надходить в апарат – 4 - 6°С, пастеризації - 71 - 73°С, що виходить з 

апарату в секцію охолодження – 31 - 33°С; час витримки при температурі 

пастеризації – 25-  27°С; вид теплоносія- гаряча вода; температура гарячої води 

- 80°С; поверхню теплообмінної пластини - 0,043 м2; число пластин в апараті - 

132 шт.; встановлена потужність - 3,74 кВт; займана площа 1,37 м2. [5] 

Також в літературі [5], виділяється, що серед пастеризаційно-

охолоджувальних агрегатів можна виділити трубчасту ТЕП-ОФП-0,25. 

Призначення даної пастеризаційної установки полягає в пастеризації та 

охолодженні молока і рідких молочних продуктів, розділення молока на певні 

сполуки (вершки та обрат). ТЕП-ОФП-0,25 має такі характеристики, як 
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продуктивність - 250 л/год; температура молока на вході в апарат – 7 - 10°С, 

пастеризації обрата - 75°С, пастеризації вершків - 85 - 90°С; встановлена 

потужність - 4,5 кВт; площа - 7 м2.  

Щодо технологічних показників, найкращі налічуються серед 

автоматизованих пастеризаційно-охолоджувальних установок "Потік 

Терм500/1000/3000». Дана установка виокремлюється коефіцієнтом регенерації 

теплоти (0,9), дане значення є досить високе. [5] Технічна характеристика 

пастеризаторів даного типу приведена в табл. 1.5. 

 

Табл. 1.4 Технічна характеристика пластинчастих пастеризаційно 

охолоджувальних установок для молока марки ПТ [2] 

Показник ПТ-500 ПТ-1000 ПТ-3000 

Витрата, л/год 500 1000 3000 

Температура молока, 

°С 
   

на вході 5-10 5-10 5-10 

нагріву(пастеризації) 76-80 76-80 76-80 

охолодження 2-6 2-6 2-6 

Коефіцієнт 

регенерації, не менше 
0,85 0,9 0,9 

Час витримки молока 

при температурі 

пастеризації, с 

25 25 25 

Температура 

холодоносія, °С 
0-1 0-1 0-1 

Кратність холодоносія 4 3 2 

Тиск підводу, кПа, не 

менше 
150 150 150 

Встановлена 

потужність, кВт 
18 24 50 

Потужність, споживча 

установкою під час 

пастеризації, кВт 

9 15 30 

Габаритні розміри, мм 2150/900/1845 2150/900/1845 2715/1225/2215 

Площа, м3 1,7 1,7 3,3 

Маса установки, кг 500 550 1050 

 

Досить часто на молокозаводах також можна зустріти модульні 

напівавтоматичні пастерізаційно-охолоджуючі установки "Потік Терм 
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3000/5000/10000". Суть роботи даного агрегату закладається втому, що нагрів 

молока до температури пастеризації здійснюється парою тиском 300 кПа. 

Витрата пара в заданих агрегатах складає 60, 100 і 173 кг/год відповідно. 

Електропастеризатор для молока А1-ОПЕ (1.8) призначений для знезараження 

молока від збудників туберкульозу і його пастеризації з використанням 

інфрачервоного нагріву. Складається з пересувної рами, на якій змонтовані: 

секція ІК-електронагріву; відцентровий насос; пластинчастий регенератор-

охолоджувач, бак-накопичувач з регулятором і датчиком рівня рідини, шафа 

управління, гідроарматури. [3] 

Трубчасті пастеризатори використовуються для обробки речовини у 

закритому потоці при підвищених швидкостях руху оброблюваного молока. 

Якісними сторонами даного агрегату виступає те, що він має відносно невеликі 

розміри ущільнювачів. Недоліками виступає висока металоємність та великі 

габарити та те, що при  очищенні апарату необхідно додаткове місце зі сторони 

торців. 

 

Рис. 1.3 Трубчата пастеризаційна установка: 1 - відцентрові насоси для 

молока; 2 - конденсатовідвідники; 3, 4 - патрубки для відведення конденсату; 5, 

6, 7, 8 - молокопроводи; 9 - поворотний клапан; 10 - регулюючий клапан; 11 - 

запобіжні клапани; 12 - паропровід; 13 - манометри для пара; 14 - парубок для 

виходу пастеризованого молока; 15 - манометр для молока; 16 - пульт 

управління; 17 - верхній барабан; 18 - нижній барабан; 19 – рама  
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Опис будови трубчастої пастеризаційної установки (рис. 1.3) 

Даний агрегат вміщує відцентрові насоси (два), поворотні клапани, 

вологовідділювачі, пульт  керування. Головна частина установки - 

двоциліндровий теплообмінник, який налічує верхній та нижній циліндр, що 

з'єднані між собою. З торця циліндрів уварені трубні решітки, в яких 

розвальцьовані труби. Трубні решітки мають короткі канали, що з'єднують 

послідовно кінці труб, утворюючи таким чином безперервний змійовик. Апарат 

є абсолютно герметичним та ізольованим всередині. Пара подається в між 

трубопровідний об’єм кожного циліндра. Використана пара у вигляді 

конденсату виводиться за допомогою термодинамічних вологовідділювачів. 

Нагріте молоко рухається по трубам, проходячи послідовно нижній і верхній 

циліндри. На підводі пари встановлений регулюючий клапан подачі пари, а на 

виході молока з апарату - поворотний клапан, за допомогою якого 

недопастеризоване молоко автоматично направляється на повторну 

пастеризацію. [3] 

Важливо знати, що трубчасті установки пастеризації можна 

використовувати лише в тому випадку, коли наступний процес обробки молока 

має також температуру, як і процес пастеризації молока.  

Також досить часто використовують пастеризатори, принцип роботи яких 

оснований на ультрафіолетовому випромінюванні (пастеризатори УФО). 

Зазвичай вони бувають п'яти типів розрізняються між собою розмірами або 

розмірами і формою. [4] 

Будова таких пастеризаторів майже не відрізняється. УФО – безнапірні 

апаратами, і при використанні насоса для подачі молока, насос обов’язково має  

комплектуватися запірним клапаном. 

 Одним з перспективних напрямів удосконалення пастеризаційних 

установок є застосування в пастеризаторах типу УФО роторні нагрівачі, будова 

яких дозволяє за рахунок молекулярного тертя частинок оброблюваного молока 

нагрівати його до необхідної температури. Температура термічної обробки 

продукту залежить від часу його знаходження в роторному нагрівачі і може 
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регулюватися в широких межах. Одночасно з процесом пастеризації] молоко 

піддається гомогенізації. [4] 

Високотемпературний пастеризатор молока з роторним нагрівачем ПМР-

0,2ВТ продуктивністю 500, 1000 і 1800 л/год призначений для багатьох кроків 

обробки продукту, а саме: пастеризації, витримки, фільтрації та охолодження 

молока. При необхідності пастеризатор можна відрегулювати на режим 

стерилізації молока. На рис. 1.10 приведена технологічна схема пастеризатора 

ПМР-0,2 ОТ. [4] Технічна характеристика пастеризатора ПМР-0,2 ВТ різних 

модифікацій приведена в табл. 1.6. 

 

 

Рис. 1.4 Технологічна схема пастеризатора ПМР-0,2 ВТ: 1 - пульт 

управління; 2 - термометр опору; 3 - автоматичний клапан повернення; 4 - вхід 

молока; 5 - приймальний бак; 6 - молочний насос; 7 - фільтр; 8 - пластинчастий 

теплообмінник; 9 - вихід молока; 10 - витримувач; 11 - кран прохідний; 12 - 

роторний нагрівач [4] 

 

Табл.1.5 Технічна характеристика пастеризаторів з роторним нагрівачем 

Показник ПМР-0,2 ПМР-0,2-1 ПМР-0,2-2 

1 2 3 4 

Витрати, л/год 500 1000 1800 

Температура молока, 

поступаючого на 

обробку, °С 

10-30 10-30 10-30 



22 
 

Продовження табл. 1.5 

1 2 3 4 

Температура 

пастеризації 

 молока, °С 

74-96 74-96 74-96 

Тривалість витримки 

молока при 

температурі 

пастеризації, с 

15-20 15-20 15-20 

Температура 

охолодженого молока 

(при температурі 

холодоносія 1-3 °С та 

інтенсивності подачі 

не менше 1,5 м3/
год), °С 

6-10 6-10 6-10 

Тривалість прогріву 

установки, хв 
10 10 10 

Тип фільтру Нетканий або сітчастий 

Клас чистоти молока І 

Встановлена 

потужність, кВт 
6,5 11,7 15,0 

Габаритні розміри, 

мм 
1100/750/1500 1100/1000/1500 1200/1100/1500 

Маса установки, кг 250 300 400 

 

Перевагою над багатьма іншими пастеризаторами є те, що  даний агрегат 

включає в себе електронне управління, що дозволяє без зупинок контролювати 

його робочі параметри. [4] 

 

1.3 Гомогенізація молока 

 

Розміри молочних жирових кульок складає від 0,1 до 16 мкм. Чим більше 

розмір кульки, тим швидше вона випливе. Для обробки молока і вершків з 

метою запобігання їх згущення та збільшення при зберіганні застосовують 

гомогенізацію. Гомогенізація молока – диспергування молочних жирових 

кульок до розмірів, що ускладнюють природний відстій жиру в молоці. 

Гомогенізоване молоко володіє більш вираженим запахом, внаслідок 
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збільшення площі поверхні жирових кульок, підвищується перетравність 

молока в організмі людини. Вперше гомогенізація була запропонована у 

Франції в кінці XIX в. при виробництві маргарину. [3] 

Існує велике різноманіття гомогенізаторів, які застосовують для 

диспергування молока. Одними з найпоширеніших гомогенізаторів є  клапанні 

гомогенізатори. Вони бувають одно- або двоступеневі та  застосовуються для 

обробки молока.  

 

Рис. 1.6 Схема гомогенізуючої головки: 1 - канал; 2 - стрижень; 3 - 

пружина; 4 - регулювальний гвинт; 5 - клапан; 6 - сідло клапана [3] 

 

Принцип роботи клапанного гомогенізатора полягає в тому, що під 

великим тиском молоко подається в клапан 1 (рис. 1.14), долаючи зусилля 

пружини 2 підіймає клапан 4 і з великою швидкістю рухається через вузьку 

щілину між клапаном і сідлом 5. Розмір щілини зазвичай не перевищує 0,1 мм, 

а швидкість молока досягає 150 - 200 м/с. Тиск в потоці різко падає, жирова 

кулька, при попаданні в такий потік  витягується, а потім дробитися на дрібніші 

краплі-частинки.  
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Рис. 1.7 Схема двоступеневої гомогенізації [3] 

Гомогенізатор з подвійним дроселюванням, в якому молоко послідовно 

проходить дві робочі частини гомогенізатора, наведено на рис. 1.15. 

Застосування подібної гомогенізації аргументується тим, що після гомогенізації 

в першій частині спостерігається злипання роздріблених кульок, що погіршує 

ефект диспергування. На другому ступені відбувається роздроблення цих, 

порівняно нестійких, утворень, для чого необхідна менша механічна дія.[3] 

Характерним показником гомогенізації є тиск, який досягає 15 - 25 МПа. 

Під час гомогенізації жир необхідно підтримувати в рідкому стані, тому молоко  

підігрівають до температури 50 - 60°С і більше. [3] 

 

Висновки до розділу 1 

В розділі 1 проведено аналіз властивостей молока, досліджено 

технологічний процес виготовлення молочного продукту, а також 

проаналізовано  технічні характеристики  найпоширеніших існуючих установок 

для пастеризації та гомогенізації молока, що використовуються на 

молокозаводах. Розглянуто переваги та недоліки використання установок в 

системі обробки молока під час його перевезення. 

 

Виходячи з проведеного аналізу властивостей молока встановлено, що 

свіжоотримане молоко, має бактерицидну фазу, яка при кімнатній температурі 

діє біля двох годин. Ця фаза має властивість стримувати розвиток небажаних 

бактерій в середовищі. Тобто для того, щоб в речовині не почали розвиватись 

шкідливі мікроорганізми, необхідно якомога швидше виконати 
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знезаражування, охолодження та термічну обробку зібраного молока. 

Середньостатистичній збір та транспортування молока молоковозом може 

тривати біля трьох годин, тільки після цього виконуються необхідні процеси 

обробки молока. Враховуючи термін збору молока зі стада скота, можна 

зробити висновок, що бактерицидна фаза молока закінчується мінімум за дві 

години до початку належної обробки молока. Треба також враховувати сезон 

збору молока, а саме температуру навколишнього середовища, наприклад 

влітку, коли температура може значно перевищувати 200С дія бактерицидної 

фази додатково зменшується.  

Відповідно перед молокозаводами, які виконують збір молока, постає 

задача – обробки молока безпосередньо за час його транспортування. 

В розділі також проведено аналіз технічних характеристик 

найпоширеніших установок, які призначенні для підготовки молока до 

споживача, але застосування цих установок є не доцільним для обробки молока 

під час перевезення.  

Чинниками цього є наступні недоліки установок: 

- габаритні розміри (так як, вірогідніше за все, систему обробки 

доведеться встановлювати додатковим причепом, розміри якого є 

обмеженими); 

- потужність електродвигунів (через те, що система є мобільною, 

виникає необхідність у електроенергії, джерелом якої може виступити 

лише молоковоз (енергія акумулятора  молоковоза також є 

обмеженою); 

- час обробки молока (не має перевищувати час його перевезення, а 

традиційна пастеризація займає забагато часу (час нагріву - 65 хв, час 

охолодження – 180 хв)).  

Виходячи з вищевикладеного приходимо до висновку, що поставлені 

нами задачі для досягнення мети є конструктивними. 
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РОЗДІЛ 2 РОЗРОБКА ГІДРАВЛІЧНОЇ МОБІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

КАВІТАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ МОЛОКА 

 

Для вирішення задачі, яка полягає в тому, що при транспортуванні 

молока від точок збору до молокозаводу(особливо влітку при температурі 

більш 250С)  - тепле молоко (не оброблене заздалегідь) потрапляє в цистерну та 

за час транспортування має здатність скисати, нам необхідно розробити 

мобільну систему, конструкція якої дозволить обробляти  молоко 

безпосередньо під час транспортування.  

 

2.1 Кавітація, як спосіб обробки молока 

 

Вивчаючи різноманітні варіації пастеризації та гомогенізації молока, ми 

дослідили різні фізичні явища, серед яких варто виділити кавітацію. Кавітація 

широко застосовується для гомогенізації та змішування певних речовин, а 

також набула широкого застосування в харчовій промисловості і для 

знезараження. 

Як зазначено в [6], фізичне явище кавітація являє собою процес 

утворення пари, під час якого відбувається схлопування бульбашок. 

Результатом схлопування є гідравлічний удар, який служить причиною 

утворення в рідкому середовищі порожнин (каверн). Причиною виникнення 

кавітаційного процесу є коливання тиску, в результаті або збільшення 

швидкості руху молекул рідини, або проходження акустичної хвилі (звуку).  

Ефект кавітації супроводжується  виникненням кавітаційних бульбашок і 

їх схлопуванням з утворенням гідравлічного удару. Механізми виникнення 

цього процесу можуть бути різні, але їх суть полягає в створенні розривів 

суцільного потоку рідини, які заповнюються газом. Після зміни умов, при яких 

відбулося утворення каверн, відбувається розрив тонкої оболонки бульбашок і 

виділення накопиченої в них енергії. Існує кілька способів викликати 

кавітаційний ефект, а найпоширенішими є гідродинамічний і акустичний. [6] 
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Акустична кавітація виникає при поширення хвиль ультразвуку, навіть 

невеликої інтенсивності, які сприяють виникненню зміни тиску в рідинах, під 

впливом якого відбувається почергове стиснення і розтягнення рідини. 

Кавітаційний ефект утворюється, якщо в рідині створюється розрідження (при 

умові виконання p>pнп  ), що призводить до проникнення пари всередину води і 

утворенню кавітаційних бульбашок. [7] 

Гідродинамічна кавітація з’являється, коли тиск в рідкому середовищі 

знижується шляхом збільшення швидкісного потоку рідини. Прикладом є 

нагрівання рідини, коли насичена пара, рухаючись із загальним потоком 

рідини, потрапляє в область пониженого тиску і різко розширюються за 

рахунок збільшення тиску насиченої пари. [7] 

Деякі дослідники [7] пропонують наступну класифікацію гідродинамічної 

кавітації:  

- лопаткова кавітація; 

- соплова кавітація. 

Лопаткова кавітація досить часто виникає в динамічних насосах, 

гідротурбінах, гідромуфтах та ін. Спричинюючи тільки негативний вплив. 

Соплова кавітація виникає в результаті зміни геометрії сопла або зазору, 

по якому протікає рідина, таким чином, що тиск починає різко знижуватись, а 

швидкість відповідно - зростати. 

Останнім часом соплова кавітація зазнає широкого застосування в 

корисних цілях: в нафто-хімічній, хімічній та харчовій промисловостях, 

медицині та  військовій техніці.  

В харчовій промисловості соплова гідродинамічна кавітація застосовується 

для стерилізації та пастеризації різних харчових рідин.   

Це зумовлено тим, що за рахунок схлопування кавітаційних бульбашок 

рвуться оболонки бактерій, що веде за собою збільшення температури (78-

80°С), якої достатньо для знищення найнебезпечнішого збудника кишкових 

інфекцій - палички Коха. 

Однією із переваг гідродинамічних апаратів є те, що вони досить 

економічні: для теплової обробки і гомогенізації 1000 л молока достатньо, як 
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правило, всього 10-12 кіловат-годин електроенергії. При цьому апарат 

паралельно перемішує продукт, нагрівається і здійснює його гомогенізацію. [8]  

Отже, вважаємо задоцільно в розроблюваній системі використовувати 

явище гідродинамічної кавітації задля якісного процесу обробки молока без 

зайвих енергетичних затрат.  

 

2.2 Опис кавітаційної системи обробки молока 

  

Обрав спосіб обробки молока нами розроблено гідравлічну мобільну 

систему кавітаційної обробки молока (рис 2.1).  

Запропоновано гідравлічну систему, яка складається з насосів Н1 та Н2, 

розподільників Р1 та Р2, за рахунок яких відбувається зміна напрямку 

протікання молока, кавітаторів К1 та К2, які здійснюють обробку молока, 

зворотних клапанів ЗК1 та ЗК2, баків Б1 та Б2, фільтру Ф, охолоджувача Ох та 

крана Кр, який відповідає за подачу молока з молоковозу.  

Дана гідравлічна система має певну особливість обробки молока, яка 

полягає в прогоні вмісту ємності Б1 (яка заповняється в першу чергу) через 

кавітатор К1 і при достатньому рівні обробки молока в цій ємності - 

перекачуванні вже обробленого молока до наступного баку Б2 (за рахунок 

спрацювання розподільника Р1 за електричним сигналом), з якого також буде 

відбуватись обробка молока (через кавітатор К2).  [8] 

Таким чином забезпечується уникнення можливості попадання 

необробленого молока (зі шкідливими бактеріями) до вже повністю готового до 

споживання продукту. Після здійснення обробки молока, спрацьовує 

розподільник Р2, молоко проходить через фільтр Ф та охолоджувач Ох до 

споживача.  
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Рис. 2.1 Принципова схема гідродинамічної обробки молока 

 

2.3 Розрахунок параметрів гідравлічної системи 

 

Виходячи з того, що: 

- середньостатистичний об’єм V цистерни молоковоза становить 

близько 8 м3,  

- час t, за який молоковоз здійснює повний збір молока становить                  

3 години,  

отримуємо витрату системи: 

𝑄 =  
𝑉

𝑡
                                                              2.1 

𝑄 =  
8 м3

3 год
=

8000 л

60 хв ∙ 3
= 44 л

хв⁄  

Згідно до рекомендацій [6] робочий тиск приймаємо рівним р= 3 бар, а 

швидкість на вході до кавітатору vвх =3 м/с. 
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2.4 Вибір насосу та нормалізованої гідроапаратури  

 

Підбір складових гідравлічної системи виконується за розрахованими 

вище параметрами системи. З урахуванням умов експлуатації, а саме                  

ВНТП 10-91 - Норм технологічного проектування підприємств харчової 

промисловості та використання нержавіючої сталі AISI, призначеної для 

харчової та фармацевтичної промисловості.  

Дана гідравлічна система включає в себе 2 насоси, кавітатори (які 

будуть проектуватися), 2 розподільника, фільтр, охолоджувач та кран.   

 

2.4.1 Вибір насосу  

 

Виходячи з вихідних даних гідравлічної системи, а саме Q=44 л/хв,               

р= 3 бар, обираємо мембранний насос компанії DELLMECO DME-25 з 

електромеханічним приводом, гігієнічна серія. [9] 

 Основні характеристики:  

- максимальна витрата Q - 44 л/хв 

- максимальна частота – 140% (н-д: макс. 70 Гц при 50 Гц частоти 

мережі) 

- потужність електродвигуна N – 0,75 кВт  

- максимальна температура t – 80 ˚C 

- маса  m – 35 кг 

- матеріал корпуса – AISI 316 L 

- кульковий клапан – NBR, EPDM, PTEE, AISI 316 

- ущільнювачі – Silicone, NBR, EPDM, FEP/FKM 

Необхідно підкреслити, що насос виготовлено зі сталі AISI , що 

задовольняє вимоги ВНТП 10-91.  

 

2.4.2 Розподільник 

 

Виходячи з запропонованої гідравлічної системи, обираємо 

розподільник з електромагнітним керуванням, чотирьохлінійний, 
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двопозиційний – 4/2. Відповідно до галузі застосування розподільника, він  

має відповідати вимогам ВНТП 10-91. 

Опираючись на ці умови, було підібрано розподільник компанії «atos» 

DHAX4 з нержавіючої сталі AISI [10], який має такі характеристики: 

- вхідна потужність 𝑁вх – 25 Вт 

- максимальна витрата 𝑄𝑚𝑎𝑥 – 60 л/хв 

 

2.4.3 Зворотній клапан 

 

Зворотній клапан обираємо компанії Genebre [11]. Характеристика 

зворотнього клапана наведена на рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2 Характеристика зворотного клапана Genebre з нержавіючої сталі 

AISI [11] 

 

2.4.4 Кран 

 

Кран обираємо компанії Camozzi IBV-2041C-25P, який відповідає 

вимогам ВНТП 10-91 [12]  

Основні характеристики крану: 

- робочий тиск p – 0-16 бар  
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- температура рідини t – від -20 ˚С  до +200 ˚С 

 

2.4.5 Фільтр  

Для системи обираємо фільтр 83700 фірми INOXPA [7]  

Фільтри фірми INOXPA знайшли широке застосування в харчовій, 

косметичній та хімічній промисловості, а також у допоміжних процесах 

фармацевтичної промисловості. Виконання фільтрів - гігієнічне, 

використовуються для фільтрації частинок, які могли б зашкодити насосу та 

іншому обладнанню. 

Технічні  характеристики 

- подвійний фільтр. 

- матеріали: 

a) Корпус: AISI316L 

b) Ущільнення: EPDM згідно FDA 117.2600 

c) Зовнішня поверхня: дзеркальна поліровка. [13] 

 

Висновки до розділу 2 

 

У даному розділі була розроблена гідравлічна схема пастеризації та 

гомогенізації молока, основним елементом якої є гідродинамічний кавітатор. 

Особливістю запропонованої схеми є те, що обробка молока відбувається в 

двох ємностях, що забезпечує якісну гомогенізацію та виключає можливість 

попадання не обробленого молока в знезаражене.  

Також в даному розділі був виконаний необхідний гідравлічний 

розрахунок,  визначення параметрів системи (витрата, швидкість, тиск, об’єм) 

та здійснено підбір відповідної гідроапаратури та насосів. Обладнання 

гідравлічної системи обирались згідно ВНТП 10-91 – «Норми технологічного 

проектування підприємств харчової промисловості».  

Отже, використовуючи запропоновану систему мобільної обробки молока 

гідродинамічним кавітатором, цілком доцільно скоротити технологічні процеси 

приготування будь-якого молочного продукту на молокозаводі. Спираючись на  

рис.1.2, на якому схематично відображений стандартний технологічний процес 
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приготування молочних продуктів, технологічний процес з урахуванням 

використання запропонованої системи , буде мати такий вигляд.  

 

 

Рис. 2.3 Технологічний процес приготування молочних продуктів на 

виробництві з урахуванням використання запропонованої мобільної системи 

обробки молока 

 

Тобто за допомогою запропонованої мобільної системи обробки, з 

типової схеми технологічного процесу приготування молочної продукції 

безпосередньо на виробництві випадають такі етапи очищення молока, як 

пастреризація, охолодження та гомогенізація.  

Таким чином, використовуючи кавітаційну систему обробки молока при 

його перевезенні, можна припустити, що собівартість продукції здешевшає за 

рахунок скорочення техногогічного циклу приготування молочної сировини та 

скорочення потужностей виробництва для попередньої обробки молока.  
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РОЗДІЛ 3 РОЗРАХУНОК ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 

ГІДРОДИНАМІЧНОГО КАВІТАТОРА. СИМУЛЯЦІЯ ПОТОКУ РІДИНИ.  

 

Як було зазначено раніше, існує велике різноманіття пристроїв, які 

використовуються для пастеризації молока. Ці пристрої мають ряд недоліків, до 

яких можна віднести габаритні розміри установок, час обробки молока, 

потужність, яку при обробці потребує установка. 

Ці недоліки ми пропонуємо усунути за рахунок використання в якості  

приладу для обробка молока - кавітатору. 

 

 

Рис. 3.1 Сопло (1 – конусоподібне сопло, 2 – сопло Вітошинського) 

 

Проаналізувавши існуючі дослідження, які проводилися на кафедрі 

прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки О.М. Яхном та О.Д. Ковалем, 

щодо використання кавітаторів з різним профілюванням сопел для 

диспергування речовин [6], нашою пропозицією обробки молока є 

використання в якості кавітаційного елемента конусного сопла та сопла 

Вітошинського (рис. 3.1).  

 

3.1 Конусоподібне сопло 

 

Для того, щоб спроектувати та розрахувати сопло, необхідно в першу 

чергу задатись раціональними значеннями, які дозволять забезпечити  

ефективну роботу нашого пристрою, а саме такими кінематичними 
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(швидкостями, витратами) та геометричними (діаметри та довжина) 

параметрами сопла, які забезпечують плавний розгін і відсутність пульсацій.  

Задавшись вхідними даними сопла (табл. 3.1) перейдем безпосередньо до 

розрахунку внутрішнього профілю сопла. Для цього, використаємо формулу 

для визначення витрати Q: 

Q v S  , 

де Q – витрата рідини, v - швидкість потоку, та площа S: 

2

4

внутрD
S

 
 . 

Проаналізувавши задані формули, отримуємо можливість розрахувати 

діаметр внутрішнього конуса. 

2 4
внутр конф

Q
D D

v 


 


 .                                           3.1 

Отримані значення заносимо до табл. 3.1. 

 

Табл. 3.1 Дані до проектування 

L, мм v, м
с

 
конфD , мм Q, 3м

с
 

внутрD ,мм 

0 1,6 0,120 0,00277 0,110 

10 1,7 0,115 0,00277 0,106 

20 1,8 0,110 0,00277 0,101 

30 1,9 0,105 0,00277 0,096 

40 2,0 0,100 0,00277 0,091 

50 2,1 0,095 0,00277 0,086 

60 2,2 0,090 0,00277 0,081 

70 2,3 0,085 0,00277 0,075 

80 2,4 0,080 0,00277 0,070 

90 2,5 0,075 0,00277 0,065 

100 2,6 0,070 0,00277 0,060 

110 2,8 0,065 0,00277 0,054 

120 3,0 0,060 0,00277 0,049 

130 3,0 0,055 0,00277 0,043 

Прорахувавши всі діаметри внутрішнього конуса, проектуємо профіль по 

заданим значенням. (рис.3.2). 
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Рис. 3.2 Профіль отриманого конуса 

 

При заданих швидкостях, витраті та діаметрах ми отримали 

конусоподібний профіль. Наступним етапом є розрахунок при зміні вхідних 

даних. Тобто, тепер перед нами постає задача перевірити, чи отримаємо ми 

такий же раціональний профіль конфузора при зміні вхідних даних, наприклад, 

коли нам необхідно мати більшу витрату. 

Опираючись на досліди [6], задаємось вхідними значеннями (табл. 3.2) 

використовуючи більшу витрату (18 л
с

). 

Використовуючи формулу 3.1 розраховуємо діаметр внутрішнього  сопла 

внутрD та заносимо до таблиці 3.2. 

Проаналізувавши отримані данні, можна побачити, що швидкості майже 

не змінились, а діаметри трохи зросли. Тобто, якщо отриманий профіль матиме 

легку у виготовленні конструктивну будову, то можна зазначити, що його 

використання має місце в молочній промисловості. 
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Табл. 3.2 Дані до проектування 

L, мм v, м
с

 
конфD , мм Q, 3м

с
 

внутрD ,мм 

0 1,6 0,156 0,018 0,100 

10 1,8 0,153 0,018 0,103 

20 2,0 0,150 0,018 0,105 

30 2,2 0,147 0,018 0,106 

40 2,4 0,144 0,018 0,106 

50 2,6 0,141 0,018 0,105 

60 2,8 0,138 0,018 0,104 

70 3,0 0,135 0,018 0,103 

80 3,2 0,132 0,018 0,101 

90 3,4 0,129 0,018 0,099 

100 3,6 0,126 0,018 0,098 

110 4 0,123 0,018 0,097 

120 4,2 0,120 0,018 0,095 

130 4,4 0,117 0,018 0,092 

140 4,6 0,114 0,018 0,090 

 

Переходимо до побудови отриманого профіля (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Профіль конуса (з витратою 18 л/с) 

 

Отримавши даний профіль, можна зробити висновок, що конфузор  при 

зміні витрати конус має неактуальний профіль.  
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Слід  зазначити, що використання цього профіля можливо не є цілком 

доцільно. Адже між зовнішнім і внутрішнім конусом є певний зазор, який для 

нашої цілі є завеликим. В цьому зазорі створюватимуться вихори та передчасні 

процеси, які нам в цій частині кавітатора зовсім не потрібні.  

 

3.2 Сопло Вітошинського (початкове положення трубки кавітатора) 

 

Для зміни будови конфузора ми прийшли до висновку, що необхідно 

замінити конусоподібне сопло на сопло Вітошинського (рис. 3.1, рис. 3.2). 

Як і в попередньому підрозділі 3.1, вхідними даними (L, v, Q) задаємось 

згідно з конструктивних міркувань (табл. 3.3). 

Для розрахунків сопла Вітошинського використаємо формулу 

Вітошинського: 
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n





 


 
 
 

 

,                                         3.2 

де конфR - радіус зовнішнього конуса, 0R - мінімальний радіус звуження 

конфузора, на який ми виходимо (при умові 
0

6kL

R
  ), к - коефіцієнт 

співвідношення розрахованої довжини ділянки конфузора χ до довжини L , 0n - 

коефіцієнт стиснення. 

Відповідно:  

к

к

x

L
 

 ,                                                     3.3 

  

2

0

0

конфR
n

R

 
  
 

 .                                                  3.4 
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Розрахувавши радіус зовнішнього конуса, розраховуємо радіус 

внутрішнього (внутрішній конус завершується на довжині 60 мм, відбувається 

обрив (коли трубка знаходиться в початковому положенні)): 

2

внутр конф

Q
R R

v 
 


 .                                         3.5 

Після отриманої геометрії, необхідно перевірити значення швидкостей u. 

Перевірка відбувається за формулою (до обрива внутрішнього конусу):  

 2 2

конф внутр

Q
u

R R


 
,                                    3.6 

та за формулою (після обриву внутрішнього конуса): 

 2 2

конф трубки

Q
u

R R


 
,                                    3.7 

де трубкиR - радіус трубки, яка проходить вздовж внутрішнього конуса ( трубкиR = 

5мм). 

Всі отриманні значення заносим в таблицю 3.3. 

 

Табл. 3.3 Дані до проектування 

L, мм v, м
с

 ,конфR мм  Q, 3м
с

   ,внутрR мм  u, м
с

 

1 2 3 4 5 6 7 

0 - - - 0 0,06170 - 

10 3,0 0,0233 0,001 0,0667 0,04550 3,0444 

20 3,0 0,0305 0,001 0,1333 0,02900 3,0581 

30 3,0 0,0378 0,001 0,2 0,01980 3,0373 

40 3,0 0,0451 0,001 0,2667 0,01420 3,0395 

50 3,0 0,0523 0,001 0,3333 0,01030 3,0308 

60 3,0 0,0596 0,001 0,4 0,00750 3,1412 

70 3,0 0,0669 0,001 0,4667 - 3,1852 

80 3,0 0,0741 0,001 0,5333 - 4,0364 

90 3,0 0,0814 0,001 0,6 - 4,9173 

100 3,0 0,0887 0,001 0,6667 - 5,7814 
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Продовження табл. 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 

110 3,0 0,0959 0,001 0,7333 - 6,5757 

120 3,0 0,1032 0,001 0,8 - 7,2478 

130 3,0 0,1105 0,001 0,8667 - 7,7525 

140 3,0 0,1177 0,001 0,9333 - 8,0604 

150 3,0 0,1250 0,001 1 - 8,1618 

 

Після проведених розрахунків переходимо до побудови профіля 

конфузора (рис.3.4). 

Як ми бачимо, отриманий профіль має порівняно з попереднім варіантом 

(конусоподібним соплом) менший зазор.  

Така будова профіля дозволяє уникнути певних аномалій в потоці рідини 

(гідравлічних ударів, вихорів та ін.), що якісно вплине на роботу проєктуемого 

апарату. 

Тепер необхідно перевірити, чи матиме профіль такі ж якісні 

характеристики, якщо ми замінимо вхідні данні та задамо більшу витрату 

рідини. 

 

 

Рис.3.4 Профіль конфузора при початковому положенні трубки 
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Отже, задаємо витрату (як і в попередньому підрозділі рівній 18 л/с), 

відштовхуючись від неї задаємо швидкість, довжину лишаємо однаковою. 

Вхідні данні заносимо в табл. 3.4. 

Розрахунки проводимо як і з попереднім варіантом. Спочатку необхідно 

розрахувати радіус зовнішнього конуса за формулою Вітошинського (3.2), 

перед цим зробивши розрахунки коефіцієнта співвідношення ділянки 

конфузора до довжини та коефіцієнта стиснення за формулами 3.3 та 3.4 

відповідно. Мінімальний радіус, до якого звужується конфузор приймаємо 

рівним R=20 мм. 

Розрахувавши радіус зовнішнього конуса 𝑅зовн, розраховуємо радіус 

внутрішнього 𝑅внутрза формулою 3.5. 

Після отриманої геометрії, необхідно перевірити значення швидкостей за 

формулами 3.5 та 3.6. ( трубкиR = 10мм).  

Всі отриманні значення заносим в таблицю 3.4. 

 

Табл. 3.4 Дані до проектування 

L, мм v, м
с

 
конфR , мм Q, 3м

с
   ,внутрR мм  u, м

с
 

0 - 0,15625 - 0 0,118 0,5462 

10 50,0 0,11659 0,018 0,066 0,072 0,6814 

20 40,0 0,07686 0,018 0,13 0,0455 1,4934 

30 20,0 0,05572 0,018 0,2 0,0233 2,2360 

40 20,0 0,04376 0,018 0,26 0,012 3,2356 

50 20,0 0,03632 0,018 0,33 0,009 4,6263 

60 10,0 0,03138 0,018 0,4 0,004 5,9135 

70 10,0 0,02794 0,018 0,46 - 8,4154 

80 10,0 0,02548 0,018 0,53 - 10,4340 

90 5,0 0,02368 0,018 0,6 - 12,4332 

100 3,9 0,02237 0,018 0,66 - 14,3110 

110 4,0 0,02142 0,018 0,73 - 15,9691 

120 4,1 0,02075 0,018 0,8 - 17,3235 

130 4,2 0,02032 0,018 0,86 - 18,3130 

140 4,3 0,02008 0,018 0,93 - 18,9054 

150 4,4 0,02000 0,018 1 - 19,0986 
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З отриманих результатів, слід зазначити збільшення габаритів (в 2 рази). 

Після розрахунків переходимо до побудови профіля конфузора (рис.3.5). 

 

Рис.3.5 Профіль конфузора при початковому положенні трубки 

 

Отже, з отриманого профілю можна зробити висновок, що навіть зміна 

витрати потоку у 18 разів зберігає профіль з якісними характеристиками.  

 

3.3 Сопло Вітошинського (кінцеве положення трубки) 

 

Розрахунок ведеться в даному випадку так, як і в розділі 3.2. Спочатку 

необхідно задатись вхідними даними до розрахунку (табл.3.5). 

Розрахунок починаємо з радіусу зовнішнього конуса (3.2), перед цим 

зробивши розрахунки коефіцієнта співвідношення ділянки конфузора до 

довжини та коефіцієнта стиснення за формулами 3.3 та 3.4 відповідно. 

Мінімальний радіус, до якого звужується конфузор приймаєм рівним 16 мм. 

Розрахувавши радіус зовнішнього конуса, розраховуємо радіус 

внутрішнього за формулою 3.5. 

Після отриманої геометрії, необхідно перевірити значення швидкостей за 

формулами 3.5 та 3.6. ( трубкиR = 5мм). Отримані данні заносимо до таблиці 3.5. 
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Таблиця 3.5 Дані до проектування 

L, 

мм 

v,
м

с

 

конфR , мм Q, 3м
с

   ,внутрR мм  u, м
с

 

1 2 3 4 5 6 7 

0 3,0 0,06250 0,001 0 0,06165 3,0000 

5 3,0 0,05857 0,001 0,02777778 0,05765 3,0000 

10 3,0 0,05014 0,001 0,05555556 0,04907 3,0000 

15 3,0 0,04176 0,001 0,08333333 0,04047 3,0000 

20 3,0 0,03499 0,001 0,11111111 0,03344 3,0000 

25 3,0 0,02982 0,001 0,13888889 0,02798 3,0000 

30 3,0 0,02587 0,001 0,16666667 0,02373 3,0000 

35 3,0 0,02282 0,001 0,19444444 0,02036 3,0000 

40 3,0 0,02041 0,001 0,22222222 0,01762 3,0000 

45 3,0 0,01848 0,001 0,25 0,01535 3,0000 

50 3,0 0,01691 0,001 0,27777778 0,01341 3,0000 

55 3,0 0,01561 0,001 0,30555556 0,01173 3,0000 

60 3,0 0,01453 0,001 0,33333333 0,01025 3,0000 

65 3,0 0,01361 0,001 0,36111111 0,00890 3,0000 

70 3,0 0,01283 0,001 0,38888889 0,00765 3,0000 

75 3,0 0,01216 0,001 0,41666667 0,00647 3,0000 

80 3,0 0,01158 0,001 0,44444444 0,00550 3,0620 

85 3,0 0,01108 0,001 0,47222222 0,00500 3,2540 

90 3,0 0,01064 0,001 0,5 0,00500 3,6045 

95 3,0 0,01026 0,001 0,52777778 0,00500 3,9637 

100 3,0 0,00993 0,001 0,55555556 0,00500 4,3289 

105 3,0 0,00963 0,001 0,58333333 0,00500 4,6967 

110 3,0 0,00937 0,001 0,61111111 0,00500 5,0639 

115 3,0 0,00915 0,001 0,63888889 0,00500 5,4267 
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Продовження табл. 3.5 

1 2 3 4 5 6 7 

120 3,0 0,00895 0,001 0,66666667 0,00500 5,7814 

125 3,0 0,00877 0,001 0,69444444 0,00500 6,1239 

130 3,0 0,00862 0,001 0,72222222 0,00500 6,4505 

135 3,0 0,00850 0,001 0,75 0,00500 6,7367 

140 3,0 0,00830 0,001 0,77777778 0,00500 7,2524 

145 3,0 0,00810 0,001 0,80555556 0,00500 7,8382 

150 3,0 0,00800 0,001 0,83333333 0,00500 8,1618 

 

Після розрахунку будуємо профіль (рис.3.6). 

 

Рис.3.6. Профіль конфузора при кінцевому положенні трубки 

 

По отриманому профілю робимо висновок, що в кінцевому положенні 

трубки (як і в початковому) аномалій у профілюванні не відбувається.  

 

3.4 Симуляція потоку рідники гідродинамічного кавітатора в середовищі 

Solidworks Flow Simulation  

Моделювання потоку рідини зазвичай виконується задля аналізу 

процесів, які протікають під час руху рідини, визначення характеристик руху 
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рідини, значення тиску, напрямку руху і т. д. Після детального аналізу можна 

зробити висновки щодо геометрії пристрою, в результаті чого, виникає 

можливість підібрати необхідні геометричні параметри, які будуть відповідати 

заданим пристрою задачам. В нашому випадку моделювання потоку рідини  

виконується для перевірки основних параметрів течії молока у кавітаторі, що 

призводять до виникнення гідродинамічної кавітації (тиску, швидкостей та 

інше). 

Існує велике різноманіття програм, які дозволяють створити симуляцію 

руху потоку рідини – RealFlow, Blender, Solidworks Flow Simulation, Glu3d, 

AfterBurn, FumeFX, Comsol та багато інших.  

В нашому випадку для проведення моделювання потоку рідини 

використовуємо середовище Solidworks Flow Simulation.  

 

3.4.1 Створення симуляції 

 

Для створення симуляції потоку рідини необхідно виконати саму 3D 

модель гідродинамічного кавітатору в якій буде відбуватись «продувка». 

Отримавши  3D модель гідродинамічного кавітатору за допомогою додатку 

Solidworks Flow Simulation переходимо до створення безпосередньо самої 

симуляції.  

Для цього в першу чергу, необхідно вказати «робочі зони» 

гідродинамічного кавітатора, по яким буде рухатись рідина, тобто вхід та вихід 

(рис. 3.7). Після того, як ми задали програмі робочі зони, встановлюємо на 

підводі до гідродинамічного кавітатора та на виході з нього пробки. Ця 

процедура проводиться для якісної продувки пристрою. Після встановлення 

пробок в необхідні місця, задаємось вхідними параметрами руху рідини. Для 

цього через Input Data переходимо до General Settings (Загальні налаштування) 

та обираємо в Analysis Type таку фізичну характеристику, як Heat conduction in 

solids - Теплопровідність у твердих тілах.  

Після чого переходим до вкладки Fluids, в якій нам необхідно обрати 

робочу рідину та режим течії робочої рідини. В нашому випадку робоча рідина 
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– молоко, якої в списку рідин нема. Тому створюємо нову рідину, якій надаємо 

всі фізичні характеристики молока, а саме: 

Динамічна в’язкість  μ = 1,5 · 10−3 Па·с при температурі t=20˚С,   

Тиск насичених парів води рн= 2400 Па 

Густина молока ρ = 1030 кг/м3  

Обираємо режим течії рідини ламінарний та турбулентний.  

Поставивши відмітку напроти параметра кавітації, необхідно вказати 

газову масову частку у рідині. Використовуючи діаграму вода - водяна пара 

(Додаток А),  необхідно встановити яка масова частка наявна при заданому 

тиску та температурі. Отже, по лінії ізобари знаходимо тиск р=3 бар, по лінії 

ізотерми температуру t=28˚С. На їх перетині маємо лінію кількісної 

характеристики масової частки газу (0,92).  

Заносимо отримане значення в поле Dissolved gas mass fraction. 

Після вибору параметрів рідини, переходимо до вибору параметрів 

твердого тіла, для цього у вкладці Solids обираємо матеріал AISI 316 Stainless 

Steel Sheet (SS). Метал AISI 316 використовується в харчовій промисловості та 

вважається абсолютно гігієнічною сталлю.  

Наступний крок – задання шорсткості Ra поверхні. Для цього необхідно у 

вкладці Wall Conditions обрати Roughness (шорсткість) Ra = 1,6 мкм.  

У вкладці Initial conditions вказуємо тиск p (300000 Па) та температуру 

рідини, яка потрапляє в гідродинамічний кавітатор t (27С˚). Після вводу даних 

General Settings закривається. Для якісної продувки необхідно вказати пробки 

кавітатора ізоляторами, для цього в пункті Solids Materials додаємо твердий 

матеріал (Insert Solids Materials) та виділяючи поставлені нами пробки на вході 

та на виході вказуємо їх ізоляторами (Insulator). 

Наступним етапом до створення симуляції потоку рідини є вибір робочих 

зон з тиском, швидкостями, витратами та вибором реальної стінки. Для цього, у 

вкладці Boundary Conditions обираємо Insert Boundary Conditions. Розрахувавши 

масову витрату Qм за формулою 3.8, задаємо її значення на вході (Inlet Volume 

Flow).  

Qм = QV ∙ ρ                                                            3.8 
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Qм = 44
л

хв
∙ 1030

кг

м3
= 0,000733

м3

с
∙ 1030

кг

м3
= 0,755

кг

с
 

Та виділяємо робочу зону на вході в кавітатор (підводящий патрубок). 

 

 

Рис. 3.7 Потік рідини в гідродинамічному кавітаторі 

 

Натискаючи вкладку Boundary Conditions – Insert Boundary Conditions,  

задаємось вихідною швидкістю 𝑣вих = 20 м/с та виділяємо робочу зону на 

виході з кавітатора. Для того, щоб показати програмі де саме в кавітаторі 

необхідно враховувати шорсткість Ra, натискаємо вкладку Boundary Conditions 

– Insert Boundary Conditions, обираємо Real Wall та вказуємо робочі зони 

кавітатора, де Ra=1.6 мкм, як ми вказували в програмі декілька кроків тому.  У 

вкладці Goals обираємо всі параметри, які необхідно, щоб програма 

проаналізувала та вивела у вигляді таблиць та графіків. (рис. 3.8) 
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Рис. 3.8 Global goals SolidWorks Flow Simulation 

 

На даному етапі гідродинамічний кавітатор повністю готовий до запуску 

моделювання потоку рідини. Натискаючи кнопку Run, розрахунок 

моделювання вважається розпочатим.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9 Процес розрахунку моделювання 
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3.5 Результати побудови моделі потоку 

 

Як відомо, кавітація виникає у тому випадку, коли швидкість v 

розганяється, а тиск p рідини падає нижче тиску насиченої пари (насичена пара 

починає розширятись). В теорії за допомогою профіля Вітошинського ми 

досягаємо плавний розгін рідини та зниження тиску до значення, в межах якого 

виникає кавітація. Для того, щоб перевірити, яка саме найменша величина 

тиску досягається в гідродинамічному кавітаторі і який розгін рідини 

відбувається при цьому - розроблено модель потоку рідини.  

Так як тиск насиченої пари становить pн =2,4 кПа, необхідно, щоб в 

кавітаторі на певній ділянці тиск набував нижчого значення, і в тій ділянці, де 

тиск p нижче 2,4 кПа, швидкість потоку v має бути в межах 15-20 м/с. При 

такому розподіленні тиску і швидкостей в теорії виникає кавітація.  

Отже, для того, щоб якісно  роздрібнити жирові згущення, тобто 

гомогенізувати молоко, нам необхідно прикласти дуже велику енергію (що 

досягається великим розгоном рідини та значним зниженням тиску p), яку не 

можна розсіювати під час розгону рідини. Тобто, в тій частині кавітатора, в якій 

відбувається розгін рідини має бути по максимуму відсутня  втрата енергії 

(жодних завихрень, турбулентних скачків і т. д. в зазорах спостерігатись не 

має).  

Тобто, для того, щоб оцінити кавітаційне явище, як таке, нам будуть 

необхідні такі показники, як: 

- тиск p, 

- швидкість v. 

По закінченню розрахунків програми по заданим параметрам результати 

розрахунків автоматично загружаються в полі Results.  

 

3.5.1 Аналіз швидкості потоку молока в гідродинамічному кавітаторі 

 

Згідно з отриманою моделлю швидкості видно, що на початковій ділянці 

на вході до гідродинамічного кавітатора швидкість має значення 𝑣вх =3 м/с. Як 
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і було зазначено в завданні. Після чого відбувається плавне зростання 

швидкості, про що свідчить синій колір , що характеризує підвищення 

швидкості в межах від 3 м/с до 9 м/с (рис.3.10). Після чого, згідно з моделлю, 

швидкість потоку розганяється до значення рівним в 20 м/с. На ділянці, що 

ближче до вихідного патрубку, ми бачимо швидкість всього потоку рівною 

цьому значенню. Отже, згідно з отриманих результатів, швидкісна 

характеристика є повністю задовільна на етапі моделювання потоку. 

 

Рис. 3.10 Швидкісна характеристика моделювання потоку молока 

 

3.5.2 Аналіз тиску потоку молока в гідродинамічному кавітаторі 

 

Згідно з отриманою моделлю тиску потоку р видно, що на початковій 

ділянці  гідродинамічного кавітатора тиск має значення р = 300000 Па. Після 

чого відбувається плавне зниження тиску р до 210000, про що свідчить шкала, 

яка наведена до моделі (рис. 3.11). Згідно з моделлю, тиск потоку р поступово 

зменшується до значення рівному 1800 Па. Зазначений тиск є меншим за тиск 
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насиченої пари молока (2400 Па), а отже умова тиску стосовна появи кавітації 

дотримана.  

Також необхідно зазначити, що тиск р набуває значення меншим тиску 

насиченого пару на тій ділянці, де швидкість рівна 𝑣вих =20 м/с, що є повністю 

задовільними даними щодо появи гідродинамічної кавітації на ділянці. 

Загальні результати моделювання зазначені в Додатку Б.  

Отримавши модель потоку, розрахуємо критичне значення числа кавітації 

(3.9) в точці кавітатора, де тиск вже почав набувати помітного зниження свого 

значення. 

χ =
2(p − pн)

ρ ∙ v2
,                                                                    3.9 

де, p – набуваючий тиск потоку, Па; 

pн - тиск насиченої пари, Па; 

ρ –густина молока,  
кг

м3
; 

v - швидкість течії,  
м

с
.  

Тиск приймаємо р = 210000 Па, pн = 2400 Па, 

швидкість течії приймаємо v = 20 м/с, густина молока нам вже 

відома.  

χ =
2(210000 − 2400)

1030 ∙ 202
≈ 1   

Отже, вид потоку рідини є кавітаційним. 

 

Рис. 3.11 Характеристика тиску моделювання потоку молока 
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В будові гідродинамічного кавітатора наявна трубка (рис. 3.12), яка 

необхідна задля визначення наявності кавітації в кавітаторі. Принцип полягає в 

тому, що трубка з внутрішнім діаметром 𝑑тр = 2 мм, під’єднана до 

мановакуумметра. При наявності кавітації в зоні, де знаходиться конусна 

частина трубки, мановакуумметр показує тиск розрідження. Тобто, 

експериментальним шляхом визначається наявність кавітації. Будова 

гідродинамічного кавітатора передбачає можливість рухати трубку вздовж 

кавітатора, таким чином трубка може змінювати положення задля можливості 

аналізувати весь простір гідродинамічного кавітатора.  

 

Рис 3.12. Трубка гідродинамічного кавітатора з конусним елементом 

 

3.6 Моделювання потоку молока в гідродинамічному кавітаторі з 

трубкою в середньому положенні 

 

Так як трубка є додатковим тілесним об’ємом у внутрішньому просторі 

гідродинамічного кавітатора, задля якісної роботи кавітатора, необхідно 

виконати перевірку впливу трубки на течію потоку молока в різних її 

положеннях. Наведені вище розрахунки виконувались для кавітатора з трубкою 

в початковому положенні. 
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3.6.1 Аналіз швидкості потоку молока в гідродинамічному кавітаторі 

 

Аналізуючи потік молока по профілю Вітошинського, слід зазначити, що 

на початкових ділянках гідродинамічного кавітатора швидкість має значення 

𝑣вх = 3 м/с.  

Також спостерігається плавний розгін швидкості, про що свідчить синій 

колір , що характеризує підвищення швидкості v в межах від 3 м/с до 9 м/с 

(рис.3.13). Після чого, згідно з моделлю, швидкість потоку досягає значень 

vвих > 19 м/с. 

 На ділянці, що ближче до вихідного патрубку, ми бачимо швидкість 

всього потоку рівною цьому значенню. Отже, отримані швидкісні дані  є 

повністю задовільними на етапі моделювання потоку. 

 

 

Рис. 3.13 Швидкісна характеристика моделювання потоку молока в 

гідродинамічному кавітаторі, при середньому положенні трубки 
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3.6.2 Аналіз тиску потоку молока в гідродинамічному кавітаторі 

 

Згідно з отриманою моделлю (рис. 3.14)  тиску потоку p видно, що на 

вході до гідродинамічного кавітатора тиск p = 300000 Па.  

Зі збільшенням звуження  профілю відбувається плавне зниження тиску 

p=210000 Па , про що свідчить шкала, яка наведена до моделі. Затим 

спостерігається поступове зменшення до значення рівному 1837 Па, а отже 

умова тиску стосовна появи кавітації дотримана.  

Також необхідно зазначити, що тиск p набуває значення меншим тиску 

насиченого пару pн на тій ділянці, де швидкість vвих = 18 м/с, що є повністю 

задовільними даними щодо появи гідродинамічної кавітації на ділянці.  

 

Рис. 3.14 Характеристика тиску моделювання потоку молока 

 

3.7 Моделювання потоку молока в гідродинамічному кавітаторі з трубкою 

в кінцевому положенні 

3.7.1 Аналіз швидкості потоку молока в гідродинамічному кавітаторі 

На підводі гідродинамічного кавітатора швидкість 3 м/с. Також зі 

зміненням профілю Вітошинского, спостерігається розгін швидкості v, про що 
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свідчить характеристика моделі (3 м/с – 10 м/с) (рис. 3.15). Після чого, згідно з 

моделлю, швидкість потоку досягає значень vвих > 20 м/с. На ділянці, що 

ближче до вихідного патрубку, ми бачимо швидкість всього потоку рівною 

цьому значенню. Отже, отримані швидкісні дані  є повністю задовільними на 

етапі моделювання потоку. 

 

Рис. 3.15 Швидкісна характеристика моделювання потоку молока в 

гідродинамічному кавітаторі, при кінцевому положенні трубки 

 

3.7.2 Аналіз тиску потоку молока в гідродинамічному кавітаторі 

Згідно з отриманою моделлю (рис. 3.16)  тиску потоку p видно, що на 

вході до  гідродинамічного кавітатора тиск p = 300000 Па. Зі звуженням  

профілю відбувається плавне зниження тиску до p = 250000 Па, про що 

свідчить шкала, яка наведена до моделі. Після чого відбувається поступове 

зменшення до значення рівному p = 1837 Па, а отже умова тиску стосовна 

появи кавітації дотримана.  

Також необхідно зазначити, що тиск набуває значення меншим тиску 

насиченого пару на тій ділянці, де швидкість vвих= 18 м/с, що є повністю 

задовільними даними щодо появи гідродинамічної кавітації на ділянці.  
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Рис. 3.16 Характеристика тиску моделювання потоку молока 

 

3.8 Порівння параметрів течії симуляції потоку при профілі 

Вітошинського та при звичайному конусному профілі 

 

Для того, щоб порівняти два кавітатора з різними профілями, необхідно 

виконати симуляцію потоку в кавітаторі зі звичайним профілем. Для цього, 

проектуємо приближений до профіля Вітошинського конусний профіль (рис. 

3.17) . При виконанні симуляції необхідно задатись такими ж вхідними та 

вихідними параметрами, як і для гідродинамічного кавітатора з профілем 

Вітошинського.  

Після розрахунку моделі гідродинамічного кавітатора, загружаємо 

отриманні данні (рис. 3.18, рис. 3.19). Таким чином маємо, що при тих самих 

вхідних даних, як у попередньому розрахунку, ми не отримаємо гідродинамічну 

кавітацію.  
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Рис. 3.17 Гідродинамічний кавітатор з конусним профілем  

 

Мінімальний тиск в кавітаторі становить p = 160000 Па (тиск насиченої 

пари  pн =2400 Па), тобто мінімальний тиск не є меншим за тиск насиченої 

пари, що не дає змогу появі кавітації, а максимальна швидкість досягає свого 

значення, посередині кавітатора, тобто розгін рідини відбувається не 

поступово, в результаті рідина по траєкторії свого руху втрачає енергію.  

Це також є показником порушення умов появи кавітації.  

 

Рис 3.18 Характеристика тиску потоку молока при конусному профілі 
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Рис. 3.19 Характеристика швидкості потоку молока при конусному 

профілі 

 

Висновки до розділу 3 

 

В даному розділі був змодельований, розрахований та спроектованииий 

гідродинамічний кавітатор з профілем Вітошинського.  

Так як, профіль конфузора Вітошинського є конструктивно зручними, 

зазори між зовнішнім та внутрішнім конусами невеликі (більш того, зазори 

лінійно зростають, за чим плавно зростає і швидкість), можна зробити 

висновок, що спроектований нами кавітаційний елемент є придатний до 

використання. Підтвердженням цього, може слугувати розроблена симуляція 

потоку молока у гідродинамічному кавітаторі. Як і розраховувалось, в 

спроектованому профілі відбувається плавний розгін потоку молока та плавне 

зниження тиску (до значення нижче тиску насиченої пари). Тобто, на етапі 

розробки кавітатора ми маємо можливість зазначити, що профілювання 

виконано вірно. 

Щодо недоліків гідродинамічного кавітатора з соплом Вітошинського, 

можна виділити лише важкість у виготовленні, порівняно з конусоподібним 

соплом. Але, як показала спроектована модель потоку молока в кавітаторі при 

конусному профілі та при профілі Вітошинскього, якісні показники отримав 

тільки профіль Вітошинського. В конусному пофілі не спостерігалось зниження 
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тиску р на рівень нижче тиску насиченої пари рн(2400 Па), а швидкість v не 

розігналась до необхідного діапазону (15 м/с). Тобто, можна зробити висновок, 

що параметри конусного профіля не викликають кавітацію, що є не доцільним в 

нашому випадку.  

Виконуючи математичну модель гідродинамічного кавітатора, нами було 

помічено деяке вихроутворення всередині закрученого потоку рідини. 

Зробивши температурний аналіз потоку в середовищі SolidWorks Flow 

Simulation, виявилось, що на ділянці цього вихроутворення відбувається 

зниження температури. Це дає нам привід припустити, що у спроектованому 

профілі Вітошинського спостерігається вихровий ефект Ранка-Хілша. Суть 

якого полягає у температурному розподіленні потоку, таким чином, що по 

периферії конуса або циліндра рухається теплий потік, а в центрі з’являться 

деяке вихроутворення, яке свою теплову енергію перетворює в кінетичну, 

набираючи швидкість руху і знижуючи температуру.  

Зазвичай це явище стосується тільки газів, але так як значне зниження 

температури рідини ( з t=28˚C до t=6˚C) підтверджує симуляція, має сенс 

винести гіпотезу щодо появи вихрового ефекту в рідині. Підтвердженням цього 

можуть слугувати тільки реальні експерименти на стенді зі спроектованим 

гідродинамічним кавітатором. Якщо гіпотеза буде підтверджена при реальних 

дослідах, то кавітатор можна використовувати не тільки в якості гомогенізатора 

та пастеризатора, а й в якості охолоджувача.   
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РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА СТАРТАП – ПРОЕКТУ 

 

Даний розділ виконується за методичними вказівками до виконання 

стартап – проекту. [14]  

Метою даного розділу є проведення маркетингового аналізу стартап-

проекту для того, щоб визначити принципові можливості його ринкового 

впровадження та можливих напрямів реалізації цього впровадження. 

 

4.1. Опис ідеї проекту 

 

Для обробки молока безпосередньо під час його транспортування з 

пункту збору до виробництва, пропонується використовувати гідравлічну 

систему в склад якої входить гідродинамічний кавітатор. Гідродинамічний 

кавітатор, за рахунок своєї будови здатен якісно пастеризувати та 

гомогенізувати продукт. 

У табл.4.1 надано інформацію про зміст ідеї, можливі напрямки 

застосування, основні вигоди, що може отримати користувач товару. [14] 

 

Табл. 4.1 Опис ідеї стартап – проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користувача 

Оригінальна система 

кавітаційної обробки 

молока, яка дозволяє 

обробляти молоко 

безпосередньо при 

транспортуванні його 

молоковозом до 

пункту призначення. 

Обробка молока в 

молоковозі 

1.Здешевлення 

процесу обробки 

молока. 

2.Уникнення 

проблеми розвитку 

бактерій в молоці під 

час перевозу молока 

з одного пункута в 

інший. 

 

У таблиці 4.2 зроблено аналіз техніко – економічних переваг, 

ідеї  порівняно із пропозиціями конкурентів.  
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Табл. 4.2 Визначення характеристик ідеї проект 

Техніко- 

економічні 

характерист

ики ідеї 

(Потенційні) товари/концепції 

конкурентів 

W (слабка 

сторона) 

N 

(нейтрал 

ьна 

сторона) 

S (сильна 

сторона) 
Мій 

проект 

Обробка 

молока на 

підприємс

тві 

Ультраз

вукова 

кавітація 

Інші 

комбі

но 

вані 

систе

ми. 

Показники 

якості 

проекту, % 

 

80% 

 

92% 

 

80% 

 

90% 

Недоліки 

плануван

ня 

проекта 

 

Впровад

ження 

«ноу-

хау» 

 

Низька 

енергозат

ратність 

 

Вартіст, 

тис.дол 
7 20 9 15-25 

Вірогідне

перевище-

ння 

бюджету 

Виготов

лення 

системи 

Економіч

ність 

використ

ання 

Громіст-

кість (м2) 

2500х

1500х

1500 

2715Х1225

Х2215 
- 

1200

Х1100

Х1500 

Додатков

ий 

прицеп до 

молоково

зу 

Можливі

сть 

регулюва

ння 

процесу 

Мобільні

сть 

установки 

 

Аналіз слабких, нейтральних та сильних сторін техніко – економічних 

характеристик ідеї дозволяє зробити висновок, що дана ідея може бути 

конкурентоспроможною. [14] 

 

4.2 Технологічний аудит ідеї проекту 

 

Оскільки ідея проекту полягає в абсолютно новітній системі мобільної 

обробки молока, то аудит може мати такі варіанти рішення:  

1) обладнання системи (всі комплектуючі) можна купити на ринку 

України, сам кавітатор є у нас в наявності. 

2) створення системи можна зробити вручну, або використати 
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роботизовану техніку. 

 

4.3  Аналіз ринкових можливостей запуску стартап - проекту 

 

В даному пункті необхідно визначити ринкові можливості, які можна 

використати під час ринкового впровадження проекту, та ринкові загрози, 

які можуть перешкодити реалізації проекту, дозволяє спланувати напрями 

розвитку проекту із урахуванням стану ринкового середовища, потреб 

потенційних клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів [15]. 

Аналіз попиту: наявність попиту, обсяг, динаміка розвитку ринку.(табл. 

4.3). 

 

Табл. 4.3 Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту 

Показники стану ринку (найменування) Характеристика 

Кількість головних гравців, од 3 

Загальний обсяг продаж, тис. дол. 100  

Показники стану ринку (найменування) Характеристика 

Динаміка ринку (якісна оцінка) Зростає 

Наявність обмежень для входу (вказати 

характер обмежень) 
Відсутні 

Специфічні вимоги до стандартизації та 

сертифікації 

ГОСТ 3623-2015 Молоко и 

молочные продукты. 

Методы определения 

пастеризации 

Середня норма рентабельності в галузі (або по 

ринку), % 
20% 

 

За таблиці 4.3 видно, що за попереднім оцінюванням є ринок 

привабливим для входження. 

Визначення потенційних груп клієнтів, їх характеристики, та 

формування орієнтовних вимог до товару для кожної групи (табл. 4.4). [14] 

Проведення аналізу ринкового середовища: формування таблиці 

факторів, що сприяють ринковому впровадженню проекту, та факторів, що 
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йому перешкоджають (табл. 4.5 - 4.6). Фактори в таблицях подані в порядку 

зменшення значущості. [14] 

 

Таблиця 4.4 Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

Потреба, що 

формує ринок 

Цільова 

аудиторія 

(цільові 

сегменти 

ринку) 

Відмінності у 

поведінці різних 

потенційних 

цільових груп 

клієнтів 

Вимоги споживачів 

до товару 

Зниження рівня 

зіпсованої 

продукції 

(скисання молока), 

обробка молока 

при 

транспортуванні, 

підвищення 

енергоефективно-

сті 

Молокозаводи 

Різна відстань між 

пунктами збору 

молока, а 

відповідно різний 

час обробки 

молока, різна 

витрата, різна 

географія 

Висока 

енергоеффективність 

 

Невеликі 

габаритні 

розміри 

 

Проведення аналізу пропозиції, визначення загальних рис конкуренції на 

ринку (табл. 4.8). [14] 

 

Табл. 4.5 Фактори загроз 

№ 

п/п

п 

Фактор Зміст загрози Можлива реакція компанії 

1 2 3 4 

1

1 

Перевищення 

бюджету 

Вартість системи у 

порівнянні з 

іншими 

компаніями 

Прийняття певних вимог 

задля зниження ціни 

2

2 
Криза 

Економічний стан 

країни цілком 

впливає на кількість 

потенційних клієнтів 

Участь у різноманітних 

проектах, для підвищення 

рівня заохочення існуючої 

клієнтури 
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Продовження табл. 4.5 
1 2 3 4 

№ 

п/п 
Фактор Зміст загрози Можлива реакція компанії 

3

3 
Строк служби 

Через незадовільні 

умови експлуатації 

можливе зниження 

строку служби 

Враховувати умови, в 

яких буде 

експлуатуватись система 

 

Табл. 4.6 Фактори можливостей 

№ 

п/п 
Фактор Зміст можливості Можлива реакція компанії 

1

1 

Впровадження 

«ноу-хау» 

 

Cтворення такої 

системи для 

обробки молока, 

якої ніколи не 

існувало 

Велика кількість 

замовників 

2

2 

Здешевлення 

молочних 

продуктів 

Зменшення 

собівартості 

продукту, що 

випускається 

Зниження вартості 

вихідного продукту 

 

Табл. 4.7 Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості 

конкурентного 

середовища 

В чому 

проявляється 

дана 

характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства (можливі дії 

компанії, щоб бути 

конкурентоспроможною) 

1 2 3 

Вказати тип конкуренції 

(монополія/олігополія/ 

монополістична/чиста) 

Чиста 

Чиста конкуренція не 

надає негативного впливу 

на розвиток виготовлення 

продукції 

Особливості 

конкурентного 

середовища 

В чому 

проявляється 

дана 

характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства (можливі дії 

компанії, щоб бути 

конкурентоспроможною) 
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Продовження табл. 4.7 

1 2 3 

За рівнем конкурентної 

боротьби 

- локальний/національний/ 

Національна 

Національна конкуренція 

сприяє вливанню 

капіталів і товарів 

державою та інвесторами, 

створює конкурентну 

боротьбу 

Особливості 

конкурентного 

середовища 

В чому 

проявляється 

дана 

характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства (можливі дії 

компанії, щоб бути 

конкурентоспроможною) 

За галузевою ознакою 

(міжгалузева,внутрішньога

лузева) 

Внутрішньогалу

зева 

Сприяє зниженню витрат 

виробництва 

Конкуренція за 

видами товарів: 

- товарно-родова 

- товарно-видова 

- між бажаннями 

Товарно-родова 

Конкуренція між різними 

видами товарів, які 

можуть виконувати 

подібні функції. 

За характером 

конкурентних переваг 

- цінова / нецінова 

Цінова 

Головною 

конкурентною 

перевагою є цінова 

політика на 

систему обробки 

молока 

 

4.3.5. Проведення більш детального аналіз умов конкуренції в 

галузі (табл. 4.8). [14] 

 

Висновки: має місце не інтенсивна конкурентна боротьба з боку 

прямих конкурентів, є можливість виходу на ринок, товарів – замінників не 
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існує. 

Беручи за основу аналізу конкуренції, проведеного в п. 4.3.5 (табл. 

4.8), а також із урахуванням характеристик ідеї проекту (табл. 4.2), вимог 

споживачів до товару (табл. 4.4) та факторів маркетингового середовища 

(табл. 4.5-4.6) [14] 

 Визначення та обґрунтування, перелік факторів 

конкурентоспроможності. Аналіз оформлюється за табл. 4.9.  

 

Табл. 4.8 Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером 

Прямі 

конкуренти 

в галузі 

Потенційні 

конкуренти 

Постачальни-

ки 
Клієнти 

Товари- 

замінники 

На ринку не 

спостерігаєть

ся тенденція 

до 

збільшення 

кількості 

підприємств 

і посилення 

конкуренції 

на ринку 

Бар'єри 

входу на 

ринок є 

незначними 

Існує чітка 

залежність 

від 

постачальни

ків як якості 

продукції, 

так і 

можливих 

обсягів її 

виробництва 

Споживачі 

мають 

широку 

географію 

Товарів – 

замінниів не 

існує, так як 

дана система 

обробки 

молока 

новітня на 

ринку 

 

 

Табл. 4.9 Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 

п/

п 

Фактор 

конкурентоспром

ожності 

Обґрунтування (наведення чинників, що 

роблять фактор для порівняння 

конкурентних проектів значущим) 

1 

Унікальність 

мобільної системи з 

використанням 

гідродинамічної 

кавітації. 

Так як мобільна система є абсолютно 

унікальною, спостерігається чиста 

конкуренція на ринку збуту. Головна 

задача - розробити правильну 

маркетингову стратегію підприємства. 

2 Ціна 

Оскільки такий пристрій є досить 

дешевий, порівняно з іншими 

типами, він буде досить конкуренто 

спроможнім для споживача. 
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3 
Маркетинговий 

бюджет 

Від розміру маркетингового бюджету 

залежить здатність здійснювати 

маркетингову стратегію підприємства. 

Маркетингові заходи мають 

забезпечувати інші конкурентні переваги 

такі, як рівень диференціації, лояльності, 

репутація виробника, дистрибуція та 

просування.  

Фінальним етапом ринкового аналізу можливостей впровадження 

проекту є складання SWOT-аналізу (матриці аналізу сильних (Strength) та 

слабких (Weak) сторін, загроз (Troubles) та можливостей (Opportunities) на 

основі виділених ринкових загроз та можливостей, та сильних і слабких 

сторін (табл. 4.10). [14] 

Перелік ринкових загроз та ринкових можливостей складається на 

основі аналізу факторів загроз та факторів можливостей маркетингового 

середовища. Ринкові загрози та ринкові можливості є наслідками 

(прогнозованими результатами) впливу факторів, і, на відміну від них, ще не 

є реалізованими на ринку та мають певну ймовірність здійснення. [14] 

 

Табл. 4.10 SWOT-аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони: 

Унікальність установки; 

Виконує ті ж самі функції за більш 

низьку ціну. 

Нижча ціна порівняно з 

аналогічними прристроями 

Слабкі сторони: 

Не є досить розповсюдженим на 

ринку; 

Відсутність чітко вираженої 

маркетингової стратегії, 

непослідовність в її реалізації. 

Можливості: 

Можливість збільшення обсягів 

реалізації системи 

Можливість збільшення обсягів 

продаж за рахунок впровадження ще 

більш точних систем позиціонування 

Загрози: 

Криза 

Загроза підвищення пониження ціни 

у конкурентів. 

Невірно розроблена маркетингова 

стратегія підприємства. 

 

4.4  Розробка ринкової стратегії проекту 

 

Визначення  стратегії  охоплення  ринку:  опис  цільових  груп  
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потенційних споживачів (табл. 4.11). [14] 

За результатами аналізу потенційних груп споживачів (сегментів) 

визначена стратегія охоплення ринку: компанія працює із всім ринком, 

пропонуючи стандартизовану програму (включно із характеристиками 

товару/послуги), значить використовується диференційований маркетинг. 

[14] 

 Табл. 4.11 Вибір цільових груп потенційних споживачів 

Опис профілю 

цільової групи 

потенційних 

клієнтів 

Готовність 

споживачі

в 

сприйняти 

продукт 

Орієнтовни

й попит в 

межах 

цільової 

групи 

(сегменту) 

Інтенсивн

ість 

конкурен

ції в 

сегменті 

Простота входу у 

сегмент 

Молокозаво

ди великих 

розмірів 

+ високий низька середня 

Молочні 

ферми(прив

атні) 

+ високий низька середня 

Молокозавод

и (дачні), 

домашні 

установки 

+ середній низька середня 

Які цільові групи обрано: обрані всі три цільові групи потенційних споживачів 

4.4.2 Для роботи в обраних сегментах ринку необхідно сформувати базову 

стратегію розвитку (табл. 4.12).  

Табл. 4.12 Визначення базової стратегії розвитку 

№ 

Обрана 

альтернатива 

розвитку 

проекту 

Стратегія 

охоплення 

ринку 

Ключові 

конкурентоспромо

жні позиції 

відповідно до 

обраної 

альтернативи 

Базова 

стратегія 

розвитку 

1 2 3 4 5 

1 Розвиток ринку 
Масовий 

маркетинг 

Низькі витрати 

створюють бар’єр 

входу для нових 

конкурентів і 

хороший захист  

Стратегія 

лідерства 

по 

витратах 
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1 2 3 4 5 

2 Розвиток товару 

Диферен-

ційований 

маркетинг 

Відмітні 

властивості 

товару і 

завойована 

прихильність 

клієнтів 

захищають фірму і 

від товарів-

замінників 

Стратегія 

диференціа

ції 

3 

Більш 

глибоке 

проникнення 

на ринок 

Концентрова

ний 

маркетинг 

Задоволення 

потреб 

вибраного 

цільового 

сегменту краще, 

ніж у прототипу 

Стратегія 

спеціаліза

ції 

 

На основі таблиці 4.12 обрана базова стратегія розвитку - стратегія 

диференціації. [14] 

Вибір стратегії конкурентної поведінки (табл. 4.13).  

 

Табл. 4.13  Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

№ 

п/п 

Чи є проект 

«першопроходьц

ем» на ринку? 

Чи буде 

компанія 

шукати нових 

споживачів, 

або забирати 

існуючих у 

конкурентів? 

Чи буде 

компанія 

копіювати 

основні 

характеристики 

товару 

конкурента? 

Стратегія 

конкурентної 

поведінки 

1 Так Так Ні Стратегія лідера 

2 Так Так Ні 

Стратегія 

виклику 

лідера 

 

3 

 

Ні 

 

Ні 

 

Так 

Стратегія 

наслідуван

ня лідеру 

 

4 

 

Так 

 

Ні 

 

Ні 

Стратегія 

заняття 

конкурен

тної ніші 



70 
 

На основі таблиці 4.13 стратегія конкурентної поведінки - стратегія 

лідера. [14] 

 

4.5 Розробка маркетингової програми стартап-проекту 

 

Формування маркетингової концепції товару, який отримає споживач. 

Для цього у табл. 4.14 потрібно підсумувати результати попереднього 

аналізу конкурентоспроможності товару. [14] 

 

Табл. 4.14 Визначення ключових переваг концепції потенційного товару 

№ 

п/п 
Потреба 

Вигода, яку 

пропонує 

товар 

Ключові переваги перед 

конкурентами (існуючі або такі, 

що потрібно створити) 

1 

Підвищення 

якості обробки 

молока 

Підвищення 

якості 

роботи 

Легкість в обслуговуванні, 

використовуванні та діагностиці 

2 

Зменшення 

витрат на 

систему 

Зниження 

собівартості 

готової 

продукції 

Невелика вартість продукту 

 

Наступним кроком є визначення цінових меж, якими необхідно керуватись 

при встановленні ціни на потенційний товар. [14] 

Остаточне визначення ціни відбувається під час фінансово-

економічного аналізу проекту, котре передбачає аналіз ціни на товари-

аналоги або товари субститути, а також аналіз рівня доходів цільової групи 

споживачів (табл. 4.15) [14]. Аналіз проводиться експертним методом. [14] 
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Табл. 4.15 Визначення меж встановлення ціни 

Рівень цін на 

товари- 

замінники 

Рівень цін на 

товари-

аналоги 

Рівень доходів 

цільової групи 

споживачів 

Верхня та нижня межі 

встановлення ціни на 

товар/послугу 

3-6 тис. дол. 5-6 тис. дол. 200 млн. дол. 
7-12 тис. дол. на 

ступінь 

 

Наступним кроком є визначення оптимальної системи збуту, в межах 

якого приймається рішення (табл. 4.16): [14] 

- проводити збут власними силами або залучати сторонніх 

посередників (власна або залучена система збуту); 

- вибір та обґрунтування оптимальної глибини каналу збуту; 

- вибір та обґрунтування виду посередників 

 

Табл. 4.16 Формування системи збуту 

Специфіка 

закупівельної 

поведінки цільових 

клієнтів 

Функції збуту, які 

має виконувати 

постачальник 

товару 

Глибина 

каналу 

збуту 

Оптимальна 

система збуту 

Характерно для 

наукомістких галузей 

зі специфічним і (або) 

дорогим товаром, 

який може бути 

придбаний 

обмеженим числом 

споживачів. 

Просування на 

ринок подібних 

продуктів в 

рамках даної 

системи збуту не 

вимагає 

будь-якої 

широкої 

реклами. 

Канал 

нульового 

рівня 

Канал 

складається з 

виробника, 

який продає 

свій товар 

безпосереднь

о 

споживачам 

Останньою складової маркетингової програми є розроблення концепції 

маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану основу 

для позиціонування, визначену специфіку поведінки клієнтів (табл. 4.17). [14] 
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Табл. 4.17  Концепція маркетингових комунікацій 

Специфіка 

поведінки 

цільових 

клієнтів 

Канали 

комунікацій, 

якими 

користуються 

цільові клієнти 

Ключові 

позиції, обрані 

для 

позиціонування 

Завдання 

рекламного 

повідомлення 

Концепція 

рекламного 

звернення 

Харчова галузь 

зі специфічним і 

(або) дорогим 

товаром, який 

може бути 

придбаний 

обмеженим 

числом 

споживачів 

Включають в 

себе пряму 

поштову 

розсилку, 

замовлення по 

друкованим 

каталогам і 

продаж в 

режимі онлайн. 

Конкурентне 

позиціонування

, яке базується 

на демонстрації 

переваг товарів 

підприємства 

над товарами 

конкурентів. 

Отримати 

можливість у 

кілька разів 

збільшити 

обсяг продажу 

своїх товарів 

Головними 

елементами 

структури 

реклами є 

тема 

реклами і 

девіз 

рекламної 

кампанії. 

 

 Висновки до 4 розділу 

 

В даному розділі було проведено маркетинговий аналіз стартап-

проекту, були визначені принципові можливості його ринкового 

впровадження та можливих напрямів реалізації цього впровадження. 
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РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

 

Так як темою даної магістерської дисертації є пастеризація молока 

гідродинамічним кавітатором, проект виконується з використанням 

персонального комп’ютера в домашніх умовах. Об’єктом проектування є 

гідродинамічний кавітатор, який використовується в гідравлічній системі. 

Завданням даної роботи є розробка мобільної системи обробки молока за 

допомогою гідродинамічного кавітатора.  

В даному розділі розглянуті питання мікроклімату, освітлення, 

електробезпеки, пожежної безпеки та безпеки у надзвичайних ситаціях при 

розробці магістерської дисертації. 

Загальні вимоги безпеки електронно-обчислюваних машин, 

пред'являються за нормативами документів на підставі НПАОП 0.00-1.28-10 

[16]. 

 

5.1. Мікроклімат  

 

Вимоги до параметрів мікроклімату приміщення встановлюються згідно з 

ДСН 3.3.6.042-99.[17] Мікрокліматичні умови виробничих приміщень 

характеризуються такими показниками: 

- температура повітря, 

- відносна вологість повітря, 

- швидкість руху повітря, 

- інтенсивність теплового (інфрачервоного) опромінення, 

- температура поверхні. 

За ступенем впливу на тепловий стан людини мікрокліматичної умови 

поділяють на оптимальні та допустимі. 

Для робочої зони виробничих приміщень встановлюються оптимальні та 

допустимі мікрокліматичні умови з урахуванням важкості виконуваної роботи 

та періоду року. При одночасному виконанні в робочій зоні робіт різної 
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категорії важкості рівні показників мікроклімату повинні встановлюватись з 

урахуванням найбільш чисельної групи працівників. 

Згідно ГОСТ 12.1.005-88  температура навколишнього середовища 

повинна бути в межах 18-22 градусів С , відносна вологість повітря близько 55 

% швидкість руху повітря – 0,1-0,2 м сек. [18] 

 

5.2 Освітлення 

 

Освітленість при використанні персонального комп’ютера згідно ДБН 

В.2.5–28–2006 встановлюється за розрядом зорової роботи. [19] 

Як джерело штучного освітлення в приміщеннях, де встановлено 

персональний комп’ютер, бажано використовувати світлодіодні лампи. 

Можливе застосування ламп розжарювання в світильниках місцевого 

освітлення. Освітленість робочого місця  у горизонтальній площині на висоті 

0,8 м від рівня підлоги повинна бути не менш 400 лк. Вертикальна освітленість 

у площині екрану не більше 200 лк. Для зменшення напруженості зору 

необхідно забезпечити достатньо рівномірне розподілення яскравості робочої 

поверхні відео монітора та навколишнього простору. 

 

5.2.1 Розрахунок освітлення приміщення 

 

Необхідно визначити відповідає чи ні освітленість у приміщенні 

нормативним значенням освітлення робочої зони.  

Знаючи всі характеристики кімнати в якій експлуатується електронно-

обчислювана техніка, формулюємо умову: 

У приміщенні довжиною 4,5 м, висотою 2,5 м і шириною 3 м 

виконуються роботи, при яких мінімальний розмір об’єкта, що розрізнюється, 

становить 1 мм. Приміщення має загальну систему освітлення, освітлюється за 

допомогою одного трьох лампового світильника, який розміщено по середині 

кімнати. В світильнику знаходяться 3 лампи розжарювання потужністю 80Вт. 

Стеля приміщення свіжопобілена ρсл  = 70%, стіни мають світло-рожевий колір   
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ρсн  = 50%, підлога з дубового паркету ρп=30%. Висота робочої поверхні hр 

становить 0,75м. Характеристика фону, на якому розпізнається об’єкт- середня, 

контраст об’єкта з фоном- середній. 

Отже, на підставі мінімального розміру об‘єкту розпізнавання визначаємо 

розряд зорових робіт (IV) і на підставі характеристики фону і контрасту об‘єкта 

розпізнавання з фоном визначте підрозряд зорових робіт (в). 

Для встановленої системи освітлення, типу ламп, розряду і підрозряду 

зорових робіт визначаємо нормоване значення освітленості на  робочому місці 

Ен, лк (200 лк). 

На підставі характеристики системи освітлення і розмірів приміщення 

визначаємо фактичну освітленість у приміщенні. Для цього:  

-виходячи з типу і потужності ламп визначаємо світловий потік, який 

випромінює кожна з них, Fл, лм (4440 лм). 

-підраховуємо індекс приміщення i по формулі 

i = ab / (hc (a + b)), 

де a і b довжина і ширина приміщення, hc – висота підвісу світильника 

над робочою поверхнею. 

i = 4,5∙3 / (1,75 (4,5 + 3))=1,03. 

- виходячи з індексу приміщення (і) та коефіцієнтів відбиття  стелі, стін і 

підлоги (ρсл, ρсн, ρп ),  визначаємо коефіцієнт використання світлового потоку 

η (η =0,41). 

- перетворивши основне рівняння методу коефіцієнта світлового потоку  

у формулу, за допомогою якої можна розрахувати освітленість, визначаємо 

фактичне значення освітленості в приміщенні Eф.  

Eф = Fл N n η / (S kз z), де Fл – світловий потік лампи, лм, 

N – кількість світильників, од., 

 n – кількість ламп в світильнику, од.,  

η – коефіцієнт використання світлового потоку, 

 S – площа приміщення, м2,  

kз – коефіцієнт запасу (приймаємо рівним 1,5),  

 z – коефіцієнт нерівномірності (приймаємо рівним 1,1).  
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Отже,  

Eф = 4440∙1∙3∙0,41/(4,5∙3∙1,5∙ 1,1)=245,2. 

Фактичне значення освітленості, що створює у приміщенні задана 

система загального освітлення збільшене відносно нормованого, що економічно 

недоцільно. 

На підставі отриманих результатів зроблено загальний висновок щодо 

освітлення - 3 лампи розжарювання необхідно замінити на світлодіодні Led 

лампи потужністю 8.0 Вт. Проводимо додатковий розрахунок щодо освітлення 

Led лампами: 

Світловий потік, який випромінює кожна з ламп, Fл = 3450 лм. 

Eф =3450∙1∙3∙0,41/(4,5∙3∙1,5∙ 1,1)=190,5. 

Відхилення фактичного значення складає 4,25%, що повністю 

задовольняє вимоги ДБН В.2.5.-28-2006.[19] 

 

5.3 Електробезпека 

 

Так як в розглядуваному об’єкті існує небезпека ураження електричним 

струмом - необхідно передбачити заходи і рішення щодо усунення цієї 

небезпеки. 

Електробезпека електронно-обчислюваної техніки має відповідати 

вимогам ДНАОП 1.1.10-1.01- 2000. [20] 

— Електронно-обчислювальна техніка, електропроводи та кабелі за 

виконанням і ступенем захисту мають мати апаратуру захисту від струму 

короткого замикання та інших аварійних режимів.  

— Під час монтажу та експлуатації ліній електромережі необхідно 

повністю унеможливити виникнення електричного джерела загоряння 

внаслідок короткого замикання та перевантаження проводів, обмежувати 

застосування проводів з легкозаймистою ізоляцією і, за можливості, 

застосовувати негорючу ізоляцію.  

— Лінія електромережі для живлення електронно-обчислюваних машин 

виконується як окрема групова трипровідна мережа шляхом прокладання 
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фазового, нульового робочого та нульового, захисного провідників. Нульовий 

захисний провідник використовується для заземлення (занулення) 

електроприймачів. Не допускається використовувати нульовий робочий 

провідник як нульовий захисний провідник.  

— Нульовий захисний провідник прокладається від стійки групового 

розподільного щита, розподільного пункту до розеток електроживлення.  

— Не допускається підключати на щиті до одного контактного затискача 

нульовий робочий та нульовий захисний провідники.  

— Не допускається підключати електронно-обчислювальні машини до 

звичайної двопровідної електромережі, в тому числі - з використанням 

перехідних пристроїв.  

— При організації робочих місць операторів електромережу штепсельних 

розеток для живлення електронно-обчислюваної техніки у центрі приміщення 

прокладають у каналах або під знімною підлогою в металевих трубах або 

гнучких металевих рукавах. При цьому не допускається застосовувати провід і 

кабель в ізоляції з вулканізованої гуми та інші матеріали, які містять сірку. 

 

5.4 План приміщення 
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5.5 Пожежна безпека 

 

Обладнання, яке використовується та приміщення повинно відповідати 

вимогам, які встановлює НАПБ А.01.001-2004 [18]  і СНиП 2.01.02-85 . [16] 

Приміщення, в якому знаходиться електронно-обчислювальна техніка 

повинно бути обладнане засобами пожежогасіння. Проходи до засобів 

пожежогасіння мають бути вільними. 

Засоби аварійного захисту повинні знаходитися в справному стані, а їх 

працездатність повинна перевірятися не рідше одного разу на місяць шляхом 

імітації аварійних значень параметрів. 

Приміщення, в якому розробляється дипломний проект, оснащене 

вуглекислотним вогнегасником ОУ-5 (ВВК-3,5).  

 

5.6  Безпека в надзвичайній ситуації 

 

Умовно спрогнозуємо та оцінимо інженерну та пожежну обстановку під 

час аварії на вибухонебезпечному об’єкті. 

Неподалік від гуртожитку, в якому розробляється магістерська 

диссертація, знаходиться склад зберігання балонів з пропаном. 

Вирахуємо чи знаходиться гуртожиток на безпечній відстані від місця 

вибуху. 

Вихідні дані до розрахунку: 

1) Маса пропану, т – 15 

2) Відстань від гуртожитку до місця аварії(вибуху), км – 0,5. 

3) Характеристика елементів гуртожитку: 

Будівля – цегляна 

Кабельні лінії – наземні 

Границі вогнетривкості несучих стін – 2,5 

Границі вогнетривкості перегородок – 0,3 

4) Щільність забудови об’єкту – 25% 

5) Категорія з пожежної безпеки – В 
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5.6.1 Розрахунок 

 

Зона 1(детонаційної хвилі) : 𝑟1 = 17,5 ∙ √𝑄3 = 17,5 ∙ м√15
3

= 17,5 ∙ 2,5 ≈

44 м 

Зона 2(дії продуктів вибуху): 𝑟2 = 1,7 ∙ 𝑟1 = 1,7 ∙ 44 ≈ 75 м 

    Надмірний тиск у зонах: 

∆𝑃Ф = 1700 кПа 

∆𝑃2 = 1300 ∙ (
𝑟1

𝑅0
⁄ )3 + 50 = 1300 ∙ (44

500⁄ )
3

+ 50 = 1300 ∙ (0.088)3 + 50

= 1300 ∙ 0,00068 + 50 = 50,884 кПа 

Висновок: об’єкт опиниться за межами цих зон, тобто у зоні повітряної 

ударної хвилі(зона 3). 

Визначимо надмірний тиск у зоні 3: 

∆𝑃ф =
262

√1 + 7,66 ∙ 10−5 ∙
𝐿3

𝑄
− 1

=
262

√1 + 7,66 ∙ 10−5 ∙
5003

15
− 1

=
262

√1 + 7,66 ∙ 10−5 ∙ 83.3 ∙ 105 − 1
=

262

√639 − 1
=

262

25.27 − 1
=

262

24.27

≈ 11 кПа 

 

Визначимо наслідки надзвичайної ситуації: 

Ступінь руйнування будівлі – слабкі. 

Характеристика руйнувань: руйнування заповнень дверних та віконних 

прорізів, зривання покрівлі даху. 

Ступінь руйнування кабельних ліній – слабкі. 

Ступінь ураження людей від прямої дії УХ – відсутні. 

Ступінь вогнестійкості – 2. 

Кількість вибухової речовини для уникнення руйнувань будівлі – 5т. 
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Висновки до 5 розділу 

 

У цьому розділі було проаналізовано потенційно шкідливі та небезпечні 

фактори в приміщенні, проведені зміни щодо освітлення та заходи по 

забезпеченню безпеки праці, які відповідають діючим нормативним 

документам України.  

Завдяки проведеній роботі, було виявлено, що у разі виникнення 

надзвичайної ситуації, а саме вибуху пропану на складі (неподалік від 

гуртожитку), будівля гуртожитку та кабельні лінії слабко постраждають, а на 

людей вибух ніяк не вплине. 
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ВИСНОВКИ 

 

Під час виконання магістерської дисертації мною було розглянуто 

проблему  транспортування  молока від точок збору до молокозаводу, яка 

полягає в тому, що тепле молоко (не оброблене заздалегідь) потрапляє в 

цистерну та за час транспортування має здатність скисати. За мету було 

поставлено вирішення проблеми шляхом обробки молока (за рахунок 

використання гідродинамічної кавітації) безпосередньо під час його 

перевезення. Відповідно, під час виконання магістерської дисертації мною було 

розглянуто технічні характеристики існуючих аналогів обробки молока, 

переваги та недоліки цих систем обробки, розроблено власну оригінальну 

схему кавітаційної обробки молока, яка дозволяє не тільки вирішити проблему 

обробки, а й здешевити продукт, який виходить до споживачів. 

Також у роботі було розраховано та спроектовано гідродинамічний 

кавітатор з раціональним профілем Вітошинського.  

Так як, розрахований та спроектований профіль конфузора 

Вітошинського є конструктивно зручним, зазори між зовнішнім та внутрішнім 

конусами невеликі (більш того, зазори лінійно зростають, за чим плавно зростає 

і швидкість), можна зробити висновок, що спроектований нами кавітаційний 

елемент є придатний до використання. Підтвердженням цього, слугує 

розроблена модель потоку молока гідродинамічного кавітатора в середовищі 

SolidWorks Flow Simulation.  

Виконуючи математичну модель гідродинамічного кавітатора, нами було 

помічено  деяке вихроутворення всередині закрученого потоку рідини. 

Зробивши температурний аналіз потоку гідродинамічного кавітатора, 

виявилось, що на ділянці цього вихроутворення відбувається зниження 

температури. Тобто, можливо що в спроектованому профілі Вітошинського 

спостерігається вихровий ефект Ранка-Хілша. Суть ефекту Ранка-Хілша 

закладається в температурному розподіленні потоку таким чином, що по 

периферії конуса або циліндра рухається теплий потік, а в центрі з’являться 
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деяке вихроутворення, яке свою теплову енергію перетворює в кінетичну. 

Таким чином набираючи швидкість руху і знижуючи температуру.  

Зазвичай це явище стосується тільки газів, але так як значне зниження 

температури рідини ( з t=28˚C до t=6˚C) підтверджує симуляція, має сенс 

винести гіпотезу щодо появи вихрового ефекту в рідині. Підтвердженням цього 

можуть слугувати тільки реальні експерименти на стенді зі спроектованим 

гідродинамічним кавітатором. Якщо гіпотеза буде підтверджена при реальних 

дослідах, то кавітатор можна використовувати не тільки в якості гомогенізатора 

та пастеризатора, а й в якості охолоджувача.   

До основних особливостей кавітатора також відноситься можливість 

визначення наявності кавітації, за рахунок трубки в будові гідродинамічного 

кавітатора, яка з’єднана з мановакууметром. При наявності кавітації в зоні, де 

знаходиться конусна частина трубки, мановакуумметр показує тиск 

розрідження. Тобто, експериментальним шляхом визначається наявність 

кавітації. Будова гідродинамічного кавітатора передбачає можливість рухати 

трубку вздовж кавітатора, таким чином трубка може змінювати положення 

задля можливості аналізувати весь простір гідродинамічного кавітатора.  

Підвід молока до кавітатора відбувається тангенціально. Всі дотичні до 

молока деталі кавітатора виготовлені з нержавіючої сталі AISI, що відповідає 

вимогам ВНТП 10-91. [14] 

Також у роботі було проведено маркетинговий аналіз стартап-проекту, де 

визначались принципові можливості його ринкового впровадження та можливі 

напрямки реалізації цього впровадження.  
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ДОДАТОК А. HS - ДІАГАРАМА ВОДИ І ВОДЯНОЇ ПАРИ 
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ДОДАТОК Б. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКІВ SOLIDWORKS FLOW 

SIMULATION 

 

Goal Name Unit Value 

Averaged 

Value 

Minimum 

Value 

Maximum 

Value 

GG Min Temperature (Fluid) 1 [°C] 6,84 6,84 6,84 6,84 

GG Av Temperature (Fluid) 1 [°C] 24,49149537 24,49139446 24,48100845 24,50561984 

GG Max Temperature (Fluid) 

1 [°C] 27,34450837 27,33470581 27,32121878 27,34616617 

GG Max Mass Fraction of 

Vapour 1 [ ] 0,001581378 0,001581721 0,001580793 0,001582972 

GG Max Volume Fraction of 

Vapour 1 [ ] 0,950192181 0,950192166 0,950191972 0,950192402 

GG Mass (Fluid) 1 [kg] 0,191934219 0,191934015 0,191932018 0,19193606 

GG Min Velocity 1 [m/s] 3 3 3 3 

GG Av Velocity 1 [m/s] 5,190717946 5,193207581 5,187676857 5,197701394 

GG Max Velocity 1 [m/s] 25,02765106 24,02471578 23,97345276 26,96831405 

GG Min Turbulent Time 1 [s] 0,00102889 0,001029752 0,001025266 0,00103308 

GG Max Turbulent Time 1 [s] 5,282173938 5,041784931 4,174346445 13,30722814 

GG Max Turbulence Intensity 

1 [%] 1000 1000 1000 1000 

VG Volume (Solid) 1 [m^3] 0,002003281 0,002003281 0,002003281 0,002003281 

VG Max Temperature (Solid) 

1 [°C] 26,50405424 26,48942864 26,47945347 26,50405424 
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