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ВПЛИВ КОЛИВАНЬ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ УВАРЮВАННЯ УТФЕЛІВ 
INFLUENCE OF VIBRATIONS IS ON INTENSITY OF UVARYUVANNYA OF 

MASSECUITE 
 
На підставі теоретичних і дослідних даних  проаналізовано шляхи інтенсифікації 

процесу кристалізації утфелів під час уварювання їх у вакуум-апаратах. Показано, що 
механічні, звукові й ультразвукові коливання підвищують інтенсивність теплообміну. Дія 
ультразвукових хвиль на утфель під час кристалізації пригнічує процес росту кристалів. 
Електричні, магнітні і електромагнітні поля інтенсифікують процес теплообміну при певних 
теплових потоках і не впливають негативно на масообмін. Методи інтенсифікації розглянуто 
одночасно з механізмом пароутворення. 

Ключові слова: інтенсифікація, кристалізація, утфелі, теплообмін, електричні, 
магнітні і електромагнітні поля 

On the basis of theoretical and experimental information  the ways of intensification of process 
of crystallization of massecuite are analysed during boiling through of them in vacuum-pans. It is 
rotined that mechanical, voice and ultrasonic vibrations promote intensity of heat exchange. 
Operating of ultrasonic waves on massecuite during crystallization represses the process of growth of 
crystals. The electric, magnetic and electromagnetic fields intensify the process of heat exchange at 
certain thermal streams and does not influence negatively on mass-transfer. The methods of 
intensification are considered simultaneously with the mechanism of vaporization. 

Keywords: intensification, crystallization massecuite, heat exchange, electric, magnetic and 
electromagnetic fields 

 
На основании теоретических и опытных данных проанализированы пути 

интенсификации процесса кристаллизации утфелей при их уваривании в вакуум-аппаратах. 
Показано, что механические, звуковые и ультразвуковые колебания повышают интенсивность 
теплообмена. Воздействие ультразвуковых волн на кристаллизующийся утфель подавляет 
процесс роста кристаллов. Электрические, магнитные и электромагнитные поля 
интенсифицируют процесс теплообмена при определенных тепловых потоках и не влияют 
отрицательно на массообмен. Методы интенсификации рассматриваются одновременно с 
механизмом парообразования. 

Ключевые слова: интенсификация, кристаллизация, утфеля, теплообмен, 
электрические, мегнитные и электромагнитные поля 

 
Інтенсифікація тепло - і масообміну під час уварювання утфелів зумовлена необхідністю 

створення ефективних вакуум-апаратів з меншими габаритами і масою, в яких процес 
відбувається з використанням вторинних енергоносіїв з більш низькими температурними 
потенціалами. Це підвищує доброякісність звареного утфелю і поліпшує якість товарного 
цукру. 

Важливим, а часто і вирішальним, при оцінюванні доцільності застосування того чи 
іншого методу інтенсифікації є його технологічність. Вона включає в себе такі вимоги: 
можливість серійного випуску апаратів з пристроями інтенсифікації; міцність і надійність 
роботи апарата; можливість використання технології виготовлення апаратів на базі тих, що вже 
випускаються. 
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Вибір технологічного й ефективного методу інтенсифікації тепловіддачі вимагає аналізу 
фізичної суті процесу. Розглянемо, які сили діють на парову бульбашку під час її росту на 
поверхні теплообміну. Аналіз дослідних даних [3] показує, що треба пов’язувати дію сил на 
парову бульбашку з певною стадією її росту.  Доцільно розглядати дві стадії росту:   1)  від 
моменту виникнення парового зародка до початку утворення “шийки” між бульбашкою і 
поверхнею – стадія поверхневого росту, за час якої бульбашка досягає радіуса R1; 2) від 
моменту утворення “шийки”  до відривання бульбашки.  Аналіз такої моделі росту бульбашки 
дозволяє виділити чотири моменти: виникнення життєздатного зародка з радіусом Rзар і його 
ріст до R1; утворення “шийки”; ріст бульбашки до Rвід; відривання бульбашки. 

На парову бульбашку під час її росту діють сили нерівноважного тиску стовпа рідини, 
гідравлічного опору, в’язкості, інерції, “вдування” пари в бульбашку, сили, що зумовлені 
циркуляцією всередині бульбашки, зовнішні сили, такі, що викликані відхиленням потоку від 
стабільного стану і гравітаційні сили. Більшість із названих сил можна описати математично. 

Піднімальна сила: 
                                                          Fa = Vвід(ρ' – ρ'')g,                                                           (1) 

де Vвід – об’єм бульбашки в момент відривання, ρ' і ρ'' – густини рідини і парової фази. 
Сила поверхневого натягу 
                                                           Fσ = – πDσsinθ,                                                              (2) 

де D – діаметр бульбашки; σ – поверхневий натяг; θ – крайовий кут змочування. 
Сила незрівноваженого тиску стовпа рідини 
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де Dосн – діаметр основи бульбашки; R – поточний радіус бульбашки; h – її висота. 
Сила гідравлічного опору 
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де Кf – коефіцієнт лобового опору; D –  поточний діаметр бульбашки;  vгр – швидкість 
переміщення границі бульбашки. 

Сила в’язкості 
                                                                  Fμ = 6πRμpvгр,                                                           (5) 

де μр – коефіцієнт динамічної в’язкості рідини. 
Інерційна сила, яка діє з боку утфелю на бульбашку під час її рості, 
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де τ – тривалість росту бульбашки. 
Інерційна сила з урахуванням “вдування” в утфель парових бульбашок 

Fi = 0,015Q2(ρ″ + 0,687ρ′)V2/3, 
де Q – кількість пари (газу), що “вдувається” в бульбашку об’ємом V за одиницю часу. 

Сила динамічної дії потоку: 
для плоскої нерухомої стінки  Fd = ρ''Qv'', а для рухомої сферичної стінки 
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де v″ – швидкість “вдування” струменя пари через шийку бульбашки. 
Отже, баланс сил парової бульбашки, яка росте на горизонтальній поверхні теплообміну, 

за умови природної конвекції, можна записати таким чином: 
                                      Fa + Fp + Fi + Fd = Fv + Fσ + Fμ. 
Картина сил, що діють на парову бульбашку в киплячому утфелі з вмістом –СРу =89,2 %, 

КР = 50 %, при р = 23,2 кПа і тривалості росту бульбашки до D = 1 мм – 1 мс, до 2...3 мм 3...6 
мс, до 4 мм – 11 мс, приведена на рисунку, де 1 – 7 криві, що відповідають рівнянням (1) – (7), 
дуже ускладнюється коли треба враховувати зовнішні подразнення, до яких відносяться 
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взаємодія між паровими бульбашками, вплив вимушеного потоку утфелю, вплив гравітаційних 
полів, електричних і магнітних полів, зовнішніх коливань та інших факторів, які 
інтенсифікують процес кипіння.  

 
Рис. 1. Сили,  які діють на парову бульбашку під час її росту в киплячому утфелі:      
1– підйомна, 2 – поверхневого натягу, 3 – не зрівноваженого тиску стовпа рідини,     
4 – гідравлічного опору, 5 – в’язкості, 6 – інерційні, 7 – сили динамічної дії потоку 
 

Розглянемо вплив коливань на процеси росту і відривання 
парової бульбашки за умови, що вона жорстка і має сферичну форму, 
зворотно-поступальний рух відбувається у вертикальній площині, на 
бульбашку діють тільки сили Fa,  Fσ,  Fμ і Fi. При цьому сили Fμ і Fi 
діють на бульбашку, центр якої коливається за гармонічним законом 

( )sin ωτ ,   ω 2π ,x A f= =  
де А – амплітуда коливання нагрівника, ω – колова частота, f – лінійна 
частота коливань. 

За цих умов 
                                                    ( )μ 6πμ ωcos ωτpF A=                                                       (8) 
                                          Fi = –0,015Q2(ρ″ + 0,687ρ′)V2/3Aωsin(ωτ).                                    (9) 
Максимального значення сума сил досягає у разі, якщо 

( )2 2/36π μ cos(ωτ) 0,015 ρ 0,687ρ sin(ωτ) 0p
d R Q V
dt

¢¢ ¢é ù- + =ë û . 

і буде визначатися фазою коливань [2] 
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Із умови відривання парової бульбашки треба вибирати знаки біля тригонометричних функцій: 
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При цьому фаза ωτmax відповідає третій чверті періоду,  коли сили (8)  і (9)  спрямовані вгору.  
Знак другої похідної суми (8) і (9) у фазі (10) визначає характер екстремальної точки: 
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за умови, що 
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В екстремальній фазі сума сил максимальна,  тому що друга похідна (11)  менша за нуль.  При 
зворотній нерівності сума сил (8) і (9) мінімальна. 

Відношення максимальної суми (Fμ + Fi)max до максимального значення (Fi)max  
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Таким чином, при досить великих значеннях сил Fμ і Fi за умови виконання нерівності 
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можна стверджувати, що на парову бульбашку діє змінна в часі сила  Fi, яка і визначає момент 
відривання бульбашки у верхній його точці. При малих частотах коливань змінні сили незначні 
і процес кипіння визначається силами Fа і Fσ. Малі амплітуди і частоти коливань на частоту 
пароутворення fвід практично не впливають і починають проявлятися при частотах понад 20 Гц. 
При цьому бульбашка відривається у верхній частині, а утворюється в період руху 
теплообмінної стінки вниз. Найбільша ймовірність утворення бульбашки при f = 80 Гц для        
А = 0,1 мм становить 0,3, для А = 0,24 мм – 0,42. 

Вплив коливань при f =  0...50  Гц і А = 2,0...6,5 мм на інтенсивність тепловіддачі до 
цукрових розчинів і утфелів виявляється в тому, що низькочастотні коливання 
тепловіддавальної поверхні в декілька разів збільшують коефіцієнт тепловіддачі. Але як за цих 
умов відбувається кристалізація цукру? Відповідь на це питання при f =100 Гц і   А = 1...4 мм 
можна знайти в роботах [1,  7]  там розглянуто умови,  за яких кристалізація відбувалася в 
розчинах з доброякісністю 75, 90, 100 при пересиченні розчину 1,05 і температурних режимах 
40, 60, 80 ОС. 

Установлено позитивний вплив амплітуди коливань на масову швидкість кристалізації в 
усьому температурному діапазоні в розчинах з високою доброякісністю. Так, при t = 40 °C із 
збільшенням амплітуди від 1 до 4 мм швидкість кристалізації зростає на 45 %, при t = 80 °C – на 
20  %.  Для утфелів з низькою доброякісністю (Дб =  75)  зростання швидкості кристалізації 
спостерігається тільки при низьких температурах, а при t =  80 °С і А = 4 мм починається її 
зниження приблизно на 12 %  порівняно з такою при А = 1 мм. 

Отримане зниження швидкості кристалізації пояснюється значним виникненням піни у  
розчині, що спричинено наявністю великої кількості барвників у ньому. Виходячи з цього, 
можна очікувати, що у знебарвлених  розчинах швидкість кристалізації буде зростати в разі 
створення великих амплітуд коливання. 

Поряд з інтенсифікацією процесів тепло - і масообміну методом механічних коливань 
існують і інші способи, які полегшують процес кипіння внаслідок зовнішніх подразників, до 
яких можна зарахувати звукові й ультразвукові коливання. 

Процес кипіння супроводжується звуковим шумом, який сприяє росту парових 
бульбашок [4]. Закипання рідини в одному місці за допомогою звукових хвиль сприяє 
пароутворенню в усьому об’ємі перегрітої рідини. Досліди з цукровими розчинами з масовим 
вмістом СР = 0...60 % при інтенсивності теплового потоку q = 5...50 кВт/м2, швидкості 
циркуляції 0,1...1,5 м/с і f = 0,3...3,0 кГц показали доцільність застосування акустичних 
коливань для інтенсифікації тепловіддачі під час кипіння цукрових розчинів. Коефіцієнт 
тепловіддачі α2 при цьому збільшується до 1,5 раза.  

Під час поширення в цукровому розчині звукових хвиль вони рухаються в напрямку 
нормалі до тепловіддавальної поверхні, потрапляють в зону примежового  шару і породжують у 
ньому акустично-турбулентну течію, чим інтенсифікують процес теплообміну. Турбулізація 
потоку зумовлюється тим,  що під дією звуку парова бульбашка в півперіод розрідження 
збільшується в об’ємі, а в півперіод стискання – зменшується, але збільшення об’єму переважає 
над наступним стисканням бульбашки. Внаслідок таких нелінійних пульсацій розмір 
критичного зародка зменшується, а інтенсивність кипіння зростає. При цьому дія сили 
поверхневого натягу немов би підвищує зовнішній тиск під час стискання бульбашки і зменшує 
зусилля розтягу під час її росту. Ефект інтенсифікації збільшується з ростом потужності 
звукових коливань у разі зниження швидкості потоку і концентрації СР розчину і досягає 
максимуму в разі виникнення в потоці резонансного акустичного поля. 

Якщо  на процес тепло - і масообміну накласти ультразвукові коливання, то 
вирішальним у процесі закипання буде наявність у рідині мікроскопічних газових утворень. Під 
час інтенсифікації процесу кипіння ультразвуковим тиском пари в зародку можна знехтувати, 
тому що рівноважний тиск пари над викривленою поверхнею знижується із збільшенням 
кривизни за експоненціальним законом, а ми розглядаємо мікро бульбашки. Дія ультразвукових 
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хвиль на парогазову бульбашку в перегрітій рідині зводиться до її “розкачування” і переходу 
через потенціальний бар’єр, який ділить критичні й докритичні розміри зародка. У зв'язку з цим 
в киплячій рідині виникає більше активних центрів пароутворення і процес тепловіддачі 
інтенсифікується. 

Водночас ультразвукові поля з частотою декілька кілогерців пригнічують процес 
кристалізації і навіть спричинюють руйнування раніше виниклих кристалів цукру. 

Подвійній дії ультразвуку на процес тепло - і масообміну під час уварювання утфелів 
слід запобігати. Але при нагріванні без змінення агрегатного стану соків і сиропів у 
теплообмінниках доцільно застосовувати ультразвукові поля, які  сприяють змінам у 
примежовому шарі на тепловіддавальній поверхні.  Ці додаткові збурення зводяться до дії 
змінного тиску залежно від довжини ультразвукової хвилі і породжують мікротурбулентні течії 
у примежовому шарі під час його озвучування.  Дія різниці тисків,  яка існує між вузлом і 
пучністю хвилі при коливаннях високої частоти, має місцевий характер і проявляється на малій 
ділянці тепловіддавальної поверхні. Це слід враховувати і досягати режимів, за яких течії, що 
виникають в середовищі від дії ультразвукових коливань, мають обмивати весь периметр 
трубки теплообмінника. 

Дослідна перевірка під час нагрівання гліцерину і трансформаторного масла з 
накладанням ультразвукових полів частотою 22, 300, 480, 600, 960, 1000 кГц показала, що на 
низьких і середніх частотах ультразвукові коливання інтенсифікують процес тепловіддачі за 
умови природної конвекції приблизно у 2 рази. 

Отже, цей метод інтенсифікації, поряд з теплообмінною апаратурою без змінення 
агрегатного стану, доцільно використовувати на випарних станціях для отримання сиропів з 
масовою часткою СР = 70...72 %. 

На характер кипіння рідин і ріст бульбашок певний вплив чинять електричні поля. Так, 
під час кипіння бензолу з’ясованого, що в електричному полі досягається інтенсифікація 
теплообміну, яка супроводжується значним зміненням гідродинамічних параметрів: відривного 
діаметра бульбашок і частоти їх утворення. Залежність α2 від q під час кипіння зміщується в 
зону підвищених теплових потоків, чим досягається суттєва інтенсифікація теплообміну. При 
фіксованому значенні q з підвищенням напруженості поля щільність діючих центрів 
пароутворення зменшується аж до повного їх зникнення. Складові періоду росту бульбашки 
зазнають змін: збільшується тривалість очікування, скорочується тривалість росту, зростає 
частота відривань, але добуток Dвідfвід залишається практично сталою величиною. І, як наслідок, 
теплота, що виноситься випарюванням рідини всередину бульбашки, залишається незмінною. 
Виходячи з цього, можна вважати, що основна частка інтенсифікації зумовлюється 
електричною конвекцією, яка створює значну турбулізацію біля тепловіддавальної поверхні [5]. 

Суттєвий вплив на процес тепловіддачі чинить дія електричного поля на неполярну 
рідину. При цьому полярність високовольтного електрода впливає на інтенсивність 
теплообміну, а максимальний ефект поля досягається на від’ємному електроді. Для полярних 
рідин ефекти подібні до ефектів неполярних. Відмінність полягає лише в абсолютних значеннях 
α2:  для отримання одного і того ж ефекту в полярних рідинах потрібна значно менша 
напруженість поля. 

Вивчення впливу магнітного поля на інтенсивність тепловіддачі показало, що 
накладання магнітного поля виявляється ефективнішим під час кипіння розчинів, які містять у 
собі значну кількість позитивних і негативних частинок. Магнітне поле змінює структуру 
розчину, зумовлює поляризацію електронних хмаринок у молекулах, змінює ступінь гідратації. 
У разі оброблення розчинів полями до 8·105 A/м спостерігається інтенсифікація теплообміну 
приблизно на 20 % (q ≤ 33,6 кВт/м2). З подальшим підвищенням q вплив магнітної обробки на 
розчин не проявляється. У цьому разі виродження такого впливу нагадує виродження впливу  
різних факторів на інтенсивність теплообміну з підвищенням q в умовах фазових переходів. 

Практичне значення мають високочастотні електромагнітні поля, які чинять значну дію 
на теплообмін. Навіть при порівнянно невеликих напруженнях (Е = 5·103 В/м, Н = 5·103 А/м) 
значно інтенсифікується теплообмін [6]. Це ґрунтується на дії сил електромагнітної природи на 
тепловий примежовий шар і зміненні  теплофізичних властивостей рідин у полі. Оцінення 
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величини цих сил показало, що вони менші за сили, які викликають конвекцію, але ці сили 
пульсують з подвоєною частотою поля. За допомогою високочастотних електромагнітних полів 
можна керувати не тільки процесом росту парових бульбашок,  а й примежовими режимами і 
теплообміном біля стінки. У разі блокування росту парової фази на тепловіддавальній поверхні  
передача теплоти погіршується, у разі сприяння росту бульбашок – поліпшується. 

Усі розглянуті методи інтенсифікації процесів тепло- і масообміну під час кипіння 
доцільно застосовувати поряд з іншими при понижених тисках. В умовах розрідження із 
збільшенням критичного розміру парової бульбашки зростає швидкість заповнення пор 
поверхні рідиною, що призводить до різкого зменшення активних центрів і до погіршення 
генерації парової фази. При цьому значно підвищується температура тепловіддавальної 
поверхні доти, доки у найбільш сприятливому місці не виникне життєздатний зародок парової 
фази. Внаслідок інтенсивного випаровування перегрітої рідини така бульбашка росте вибухово, 
а локальна температура навколо неї різко падає. Особливо наочно це явище проявляється під 
час кипіння термолабільних утфелів [4], для яких виникає потреба в інтенсифікації процесу. Ця 
інтенсифікація дасть змогу вести процес при низьких перегрівах утфелю в примежовому шарі, 
чим підвищить якісні показники утфеля  і товарного цукру.  Крім цього,  виконаний аналіз дає 
можливість глибше вникнути в суть тих чи інших факторів, що впливають на механізм кипіння. 
Наприклад, розгляд характеру діючих сил  залежно від тиску дає можливість виявити його 
вплив: в умовах розрідження для зрівноваження сил поверхневого натягу і відриву бульбашки з 
урахуванням змінення інерційних сил піднімальна  сила досягає потрібного значення тільки при 
значних розмірах бульбашки. 

Висновки. Ріст парових бульбашок під час кипіння породжує гідродинамічні сили, 
значення і напрямок дії яких визначаються закономірностями змінення розміру бульбашок. 
Виконаний аналіз дав змогу вивести балансове рівняння сил і віддати перевагу складовим 
балансу для кожного етапу розвитку парової бульбашки, включаючи її відривання від 
тепловіддавальної поверхні. 

Виведено і проаналізовано математичну залежність, яка дає можливість визначити вплив 
коливань механічного і немеханічного походження на інтенсивність процесів тепло - і 
масообміну і  шляхи інтенсифікації конвективного теплообміну і теплообміну в разі змінення 
агрегатного стану. 

Розглянуто різні методи інтенсифікації із залученням механічних, акустичних, 
ультразвукових коливань різної частоти і амплітуди, а також накладання на процес 
електричних, магнітних, електромагнітних полів різних характеристичних параметрів. 

Окремо розглянуто інтенсифікацію  процесу кипіння термолабільних розчинів і 
суспензій органічного походження в умовах розрідження. 
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