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(57) Кавітаційний пристрій, що містить циліндричну 
камеру з патрубками підведення і відведення об-
роблюваного середовища і встановлений в камері 
кавітатор, виконаний у вигляді диска з наскрізними 
отворами та додатковими кавітаторами, який роз-
міщений в циліндричній камері перпендикулярно її 
осі, який відрізняється тим, що наскрізні отвори 
виконані конічними, зі збільшенням діаметра у 
напрямку руху рідини. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до пристроїв для 
деструктивної обробки компонентів суспензій або 
емульсій - диспергування, гомогенізації, а також 
перемішування, розчинення тощо, з використан-
ням фізико-механічних ефектів, що супроводжу-
ють гідродинамічну кавітацію, та може бути вико-
ристана в харчовій, хімічній, нафтохімічній, 
целюлозно-паперовій і інших галузях промислово-
сті. 

Відомий кавітаційний пристрій, що містить ци-
ліндричну камеру з навігатором, який розміщено в 
циліндричній камері перпендикулярно її осі [а.с. 
1116769 СРСР, кл. МКВ D21D 1/36 опубл. 1984]. 

Недоліками конструкції зазначеного пристрою 
є відносно невисока інтенсивність кавітаційної дії 
на оброблюване середовище і обмежені техноло-
гічні властивості. 

За найближчий аналог вибрано кавітаційний 
пристрій, що містить циліндричну камеру з патруб-
ками підведення і відведення оброблюваного се-
редовища і кавітатор у вигляді диску з наскрізними 
отворами та додатковими кавітаторами, який роз-
міщено в циліндричній камері перпендикулярно її 
осі [патент України №52136 кл. B01F5/00. опубл. 
16.12.2002, Бюл. №12]. 

Недоліками зазначеного пристрою є недостат-
ня інтенсивність кавітаційної дії на середовище і 
обмежені технологічні властивості. Такі недоліки 
пояснюються тим, що при взаємодії кавітаційних 
полів, які виникають за кожним з отворів кавітато-
ра, відбувається їх взаємне послаблення, енерге-
тичний потенціал зменшується. Це ускладнює об-
робку тих технологічних середовищ, для яких 
потрібно "жорстке" та узгоджене захлопування 

кавітаційних бульбашок і обумовлює необхідність 
багаторазової циркуляції середовища через при-
стрій. 

В основу винаходу поставлено задачу вдоско-
налення кавітаційного пристрою, а саме підви-
щення інтенсивності кавітаційної дії на середови-
ще і розширення технологічних можливостей 
пристрою. Шляхом виконання кавітаційного при-
строю, що містить циліндричну камеру з патрубка-
ми підведення і відведення середовища і кавітатор 
у вигляді диску з наскрізними отворами та додат-
ковими кавітаторами, який розміщено в проточній 
камері перпендикулярно її осі, причому, наскрізні 
отвори виконані конічними, зі збільшенням діамет-
ра у напрямку руху рідини. 

Технічна суть і принцип роботи кавітаційного 
пристрою пояснюється графічним зображенням, 
де зображено його повздовжній переріз. 

Кавітаційний пристрій містить проточну камеру 
1 з патрубками підведення 2 та відведення 3 се-
редовища і кавітатор 4 у вигляді диска з наскріз-
ними отворами 5, розміщеними радіальне. Кавіта-
тор 4 встановлено у циліндричній камері 1 
перпендикулярно до її осі. В наскрізних отворах 5 
кавітатора 4 встановлено додаткові кавітатори 6, 
наприклад, у вигляді конусоподібних тіл обертан-
ня. Для закріплення кавітаторів 6 в отворах 5 ви-
користано стержні. 

Кавітаційний пристрій працює таким чином. 
Потік технологічного середовища, яке піддають 
обробці, через патрубок підведення 2 надходить в 
циліндричну камеру 1, де набігає на встановлений 
перпендикулярно її осі кавітатор 4. Через те, що 
кавітатор 4 виконано у вигляді диска з наскрізними 
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отворами 5, потік перерозподіляється і надходить 
в останні, де його швидкість збільшується. В кож-
ному з отворів 5 кавітатора 4 розміщено додаткові 
кавітатори 6, набігаючи на які потік стискається, 
швидкість його збільшується, а за кожним з додат-
кових кавітаторів 6 генерується приєднана кавіта-
ційна каверна. Утворені кавітаційні каверни вино-
сяться технологічним потоком з отворів 5 
кавітатора 4 і попадають в зону стабільного тиску 
за диском 4. При цьому каверни миттєво розпада-
ються на велику кількість кавітаційних бульбашок, 
внаслідок чого виникає розвинене кавітаційне по-
ле по всьому перерізі циліндричної камери 1. При 
подальшому колапсі кавітаційних бульбашок з 
утворенням кумулятивних мікроструминок забез-

печуються сприятливі умови для подрібнення і 
взаємного перемішування компонентів потоку. 
Такий гідродинамічний вплив на потік, що здійсню-
ється в кавітаційному пристрої, дозволяє інтенси-
фікувати обробку. Крім того, конструкція пристрою 
дозволяє обробляти різні за фізико-хімічними вла-
стивостями середовища. Водночас, конструкція 
пристрою передбачає обробку всього технологіч-
ного потоку, що подається в пристрій. Оброблене 
середовище відводиться з кавітаційного пристрою 
через патрубок відведення 3. 

При застосуванні запропонованого кавітацій-
ного пристрою підвищується інтенсивність кавіта-
ційної дії на середовище. 
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