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3. Суть розробки, основні результати. 

(укр.) Виконано аналіз існуючих кавітаційних технологій та ультразвукового 

кавітаційного технологічного обладнання та з’ясовані можливі шляхи підвищення 

ефективності технологічних процесів за рахунок створення кавітаторів з високою 

інтенсивністю ультразвукових коливань. 

Виявлені основні типи мікроорганізмів які можуть бути присутні у бактеріально 

забрудненому середовищі. 

Проведені попередні мікробіологічні дослідження впливу ультразвукової кавітації на 

мікроорганізми з отриманням відповідних актів. 

Розроблені математичні моделі дали можливість провести чисельне моделювання 

роботи концентраторів акустичних коливань у рідкому середовищі. 

Розроблена гідравлічна схема дала можливість провести відповідні дослідження для 

випробування впливу ультразвукової кавітації на мікроорганізми в потоці з можливістю 

керування основними параметрами цієї системи. 

На основі проведених експериментальних дослідженнях по визначенню оптимальних 

параметрів тиску та типів використаних у конструкції кавітаційного обладнання матеріалів, 

надані рекомендації зі створення проточних кавітаційних камер, в яких за рахунок 

концентрації ультразвукових коливань забезпечується висока інтенсивність коливань та 

довговічність випромінюючих поверхонь в умовах кавітуючого середовища.  

Запропоновано використання ультразвукових кавітаторів для використання на 

фінальному етапі водопідготовки плавальних басейнів. На прикладі конкретного прикладу 

проведені відповідні розрахунки з підбором необхідного обладнання. 

Проведено експериментальне дослідження процесів ультразвукового знезараження та 

ультразвукового фільтрування на прикладах практичного застосування в спеціалізованих 

закладах, з отриманням відповідних актів. 

Розроблена та перевірена на працездатність конструкція проточного кавітатора для 

знезараження малих об’ємів води. 

 

(рос.) Выполнен анализ существующих кавитационных технологий и ультразвукового 

кавитационного технологического оборудования и выяснены возможные пути повышения 

эффективности технологических процессов за счет создания кавитаторов с высокой 

интенсивностью ультразвуковых колебаний. 

Выявлены основные типы микроорганизмов которые могут присутствовать в 

бактериально загрязненной среде. 

Проведены предварительные микробиологические исследования влияния 

ультразвуковой кавитации на микроорганизмы с получением соответствующих актов. 

Разработанные математические модели позволили провести численное моделирование 

работы концентраторов акустических колебаний в жидкой среде. 

Разработана гидравлическая схема позволила провести соответствующие исследования 

для испытания воздействия ультразвуковой кавитации на микроорганизмы в потоке с 

возможностью управления основными параметрами этой системы. 

На основе проведенных экспериментальных исследованиях по определению 

оптимальных параметров давления и типов используемых в конструкции кавитационного 



оборудования материалов, даны рекомендации по созданию проточных кавитационных 

камер, в которых за счет концентрации ультразвуковых колебаний обеспечивается высокая 

интенсивность колебаний и долговечность излучающих поверхностей в условиях 

кавитирующей среды. 

Предложено использование ультразвуковых кавитаторов для использования на 

финальном этапе водоподготовки плавательных бассейнов. На примере конкретного примера 

проведены соответствующие расчеты с подбором необходимого оборудования. 

Проведено экспериментальное исследование процессов ультразвукового 

обеззараживания и ультразвукового фильтрации на примерах практического применения в 

специализированных учреждениях, с получением соответствующих актов. 

Разработана и проверена на работоспособность конструкция проточного кавитатора для 

обеззараживания малых объемов воды. 

 

(eng.) A clear analysis of the efficient cavitation technologies and ultrasonic cavitation 

technological possession and the possible way to improve the efficiency of technological processes 

for the development of the stem of the cavitators with the high intensity of the ultrasound intensity 

Found the main types of microorganisms, which can be present at the bacterially obstructed 

middle. 

Carrying out prior microbiological follow-up to the flow of ultrasonic examination on 

microorganisms from the exemptions of the current acts. 

The breakdown of mathematical models made it possible to carry out a numerical simulation 

of robotic concentrators in acoustic cabins near a rural environment. 

The revised hydraulic scheme made it possible to carry out preliminary studies for the 

injection of ultrasonic cavitation on microorganisms in the process of flowing through the basic 

parameters of the system. 

Carrying on osnovі experiental doslіdzhennyah on viznachennyu optimally parametrіv vise 

that tipіv vikoristanih in konstruktsії kavіtatsіynogo obladnannya materіalіv, nadanі rekomendatsії 

Zi stvorennya kavіtatsіynih flow-through chambers, yakih for rakhunok kontsentratsії Ultrasonic 

Oscillations Oscillations zabezpechuєtsya Visoka іntensivnіst that dovgovіchnіst vipromіnyuyuchih 

poverhon in Minds kavіtuyuchogo seredovischa. 

The proponation of ultrasonic cavities for the final stage of water preparation of swimming 

pools. On the buttstock of a specific butt, we carried out the appropriate design with the selection of 

the necessary possession. 

An experimental advancement of the processes of ultrasonic treatment and ultrasonic filtration 

was carried out on the butts of a practical fixation in special mortgages, with respect to all types of 

acts. 

It has been revised and reconverted to the proprietary design of the flow-through cavitator for 

the infection of small volumes of water. 
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5. Порівняння зі світовими аналогами. 

Для можливості створення ефективної системи водопідготовки, одним із основних 

елементів якої є ультразвуковий кавітатор високої інтенсивності, необхідно враховувати не 

лише реологічні властивості рідини, її хімічний склад, чи кількість та геометричні параметри 

механічних домішок але й кількісний та якісний склад мікроорганізмів які знаходяться в 

рідині. Адже залежно від виду мікроорганізму, для його знищення необхідно затратити 

певний пороговий рівень енергії. Тому визначення енергії схлопування кавітаційного 

пухирця, яке відбувається при проходженні ультразвукової хвилі певної інтенсивності через 

рідину, є першочерговим завданням разом з визначення розподілу цієї енергії в кавітаційній 

камері. Проведені математичні дослідження виділення енергії та її розподілення дають нам 

змогу спрогнозувати роботу розробляємої кавітаційної системи водопідготовки не 

застосовуючи на початкових етапах натурні лабораторні дослідження. Хоча цей факт в 

жодному разі не виключає необхідність їх проведення для визначення ефективності роботи 

всієї системи. 

 

6. Економічна привабливість для просування на ринок. 

Застосування розроблених виконавчих пристроїв та технологій дозволяє суттєво 

покращити їх показники продуктивності, екологічної безпечності та довговічності. Деякі 

технології відрізняються світовою новизною. Технологія ультразвукового кавітаційного 

знезараження рідин дозволяє відмовитися від хімічних реагентів та суттєво підвищити 

енергоефективність та довговічність кавітаційного обладнання. 

 

7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації). 

Споживачами розроблених технологій та обладнання можуть бути промислові 

підприємства, пункти громадського харчування, підприємства машинобудівної та хімічної 

промисловості, сільськогосподарські виробництва, приватні користувачі. 

 

8. Стан готовності розробки. 

Виготовлені експериментальні зразки кавітаційного обладнання, виконані окремі 

впровадження, які підтвердили ефективність роботи кавітаційних виконавчих пристроїв. 

Підготовлена технічна документація. 
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