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ДО ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКУ НА ТЕПЛООБМІН 
 

У статті приведений оглядовий аналіз впливу ультразвуку на процес теплообміну. Досліджено ефекти, які виникають під дією 
ультразвуку в рідині. Було роз’яснено що таке акустична кавітація, етапи життя кавітаційної бульбашки, акустичні течії 
та їх види. Було роз’яснено як акустична кавітація та акустичні течії впливають на процес теплообміну. Було проаналізовано 
приклади інтенсифікації процесів теплообміну за допомогою ультразвуку, а саме розглянуто експерименти Моннета А., 
Гондрексона Н., Яо Й., Легая М. та їх колег. На основі розглянутих експериментів було зроблено висновок про те, що 
використання ультразвуку для покращення процесу теплообміну є ефективним рішенням. Встановлено, що покращення 
значень коефіцієнту теплообміну відбувається при ламінарному режимі течії, а при турбулентній течії зміни незначні. 
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Постановка проблеми. Збільшення ціни на 
енергоресурси спонукає підприємства шукати 
шляхи скорочення використання енергоресурсів 
та впроваджувати енергоефективні заходи. 
Оскільки теплообмінні апарати знайшли своє 
застосування в багатьох сферах промисловості, 
то проблема підвищення коефіцієнта тепловід-
дачі, а разом з тим і скорочення витрати палива, 
стає все більш гострою. Використання ультра-
звуку є одним з способів інтенсифікації теплообміну. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Одними з перших, хто почав досліджувати вплив 
ультразвуку на теплообмін, були Р. М. Фенд і Дж. 
Каве в 1960 році. Зараз же більше сотні 
вітчизняних та закордонних вчених присвятили 
свої праці дослідженню ультразвуку та його 
впливу на теплообмін, а саме: Розенберг Л. Д., 
Агранат Б. А., Кубанский Н. П., Берман Л., 
Леонг Т., Стофорос Дж., Легай М., Моннот А., 
Гондрексон Н., Яо І. та інші. 

Мета роботи. Метою цієї статті є оглядовий 
аналіз впливу ультразвуку на процес 
теплообміну. 

Основні результати дослідження. 
Ультразвук – це коливання, частота яких 
лежить вище за межу чутності людського вуха, 
тобто вище 20 кГц [1]. 

Під дією ультразвуку в рідині в ній 
виникають наступні ефекти: нагрівання 
шляхом розсіяння акустичної енергії, 
акустична кавітація, акустичні течії, акустичне 
джерело і розпилення. 

Два головні ефекти, що впливають на 
передачу тепла ― це акустична кавітація та 
акустичні течії [2].  

Кавітація являє собою процес нестійкої 
зміни розмірів парогазових бульбашок при 
знакозмінному тиску в рідині [3]. Розглянемо 
детально процес кавітації в рідині, який 
зображено на рисунку 1 [4]. 

 
Рисунок 1 – Формування, ріст і захлопування бульбашок 

На рідину діє ультразвук малої інтенсивності. 
Ультразвукова хвиля, проходячи через рідину, 
створює зони стиснення і зони розрядження, 
що міняються місцями кожен напівперіод хвилі. 

При збільшенні інтенсивність до 10000 
Вт/м2 з'явиться порушення однорідності 

рідини. У фазу розрядження (зниженого тиску) 
в найбільш «слабких» місцях починається 
виділення розчинених газів з утворенням 
бульбашок [5]. Ці «слабкі» місця називаються 
зародки кавітації. 
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Наявні бульбашки під дією від’ємного тиску 
починають коливатися. Миттєвий тиск 
зменшується до такого ступеня, що бульбашки 
не можуть залишатися стабільними, тому вони 
збільшують свій об’єм до нового рівноважного 
значення. При коливанні розмір бульбашки 
збільшується і росте до тих пір, доки не досягне 
критичного розміру, що називається 
резонансним розміром. Резонансний розмір 
бульбашки залежить від частоти ультразвуку. 

Резонансний радіус бульбашки можна 
знайти за формулою 

 Rр=√
3∙γ∙p

ρ∙ω2
,                          (1)  

де γ=
cp

cv
 – питома теплоємність газу 

всередині бульбашки; 
p – тиск рідини, Па; 
ω – кутова частота ультразвуку, с-1 [4]. 
Є дві можливості, після того, як бульбашка 

досягла резонансного розміру: бульбашка 
продовжує коливатися в межах резонансного 
розміру (стабільна кавітація) або бульбашка 
захлопується (нестабільна кавітація) [6]. 

При захлопуванні кавітаційної бульбашки 
виникає ударна хвиля, що розвиває величезний 
тиск. Якщо ударна хвиля зустрічає на своєму 
шляху перепону, то вона руйнує її поверхню [7]. 

Акустичними течіями зазвичай називають 
стаціонарні вихрові потоки рідини чи газу, що 
виникають у звуковому полі [8]. 

Розрізняють течії трьох типів:  
а) шліхтингова течія – течії, що виникають в 

в’язкому прикордонному шарі поблизу перешкод, 
і мікротечії біля кавітаційних бульбашок; 

б) релеєвська течія – течії поза 
прикордонним шаром; 

в) еккартовська течія – макротечії в вільному 
неоднорідному звуковому полі, в якому 
масштаб неоднорідності значно більше 
довжини хвилі [9]. 

Тобто шліхтингові течії можуть допомогти 
зменшити товщину прикордонного шару або 
зовсім його зруйнувати. 

Розглянемо декілька прикладів 
експериментального дослідження впливу 
ультразвуку на теплообмін. 

Вплив ультразвуку на теплообмін в кожу-
хотрубному теплообміннику дослідив Гонд-
рексон та інші [10]. Кожухотрубний тепло-
обмінник представляє собою трубу, всередині 
якої знаходиться U-подібна труба. Більша труб-
ка поєднана з п’єзоелектричним випромінюва-
чем, що має частоту 35 кГц, розташований в її 

центрі і змушує трубу вібрувати. В ході експе-
рименту було знайдено співвідношення між 
коефіцієнтом теплопередачі при використанні 
ультразвуку і без використання ультразвуку, а 
саме збільшення коефіцієнта теплопередачі, 
для кожухотрубного теплообмінника з U-по-
дібною трубкою всередині і воно знаходиться  
в межах від 1,2 до 2,6 в залежності від рідини, 
швидкості потоку. При цьому чим нижча 
швидкість потоку, тим більша різниця між 
значеннями коефіцієнтів теплопередачі. 

Ще одна експериментальна робота була про-
ведена Яо [11] з тим же типом теплообмінника 
(кожухотрубний з внутрішньою U-подібною 
трубкою). Гаряча вода тече всередині внутріш-
ньої труби. Ультразвук випромінюється на час-
тоті 21 кГц. Коефіцієнт теплопередачі збільшу-
ється в присутності ультразвуку, однак це 
посилення набагато менше, ніж спостерігав 
Гондрексон. Це можна пояснити тим, що у 
експерименті Гондрексона швидкість приблиз-
но в 5-10 разів нижче, ніж в експерименті Яо. 
Тобто в першому експерименті режим течії 
ламінарний, і є більша можливість підвищення 
коефіцієнту теплопередачі. 

Легай та його колеги [12] дослідили вплив 
ультразвуку на теплообмін в теплообміннику 
типу «труба в трубі», який представляє собою 
дві прямі труби різного діаметра вставленого 
одна в іншу. Труба більшого діаметра з’єднана 
з ультразвуковим випромінювачем, який знахо-
диться в її центрі, що змушує трубу вібрувати з 
частотою 35 кГц. Цей випромінювач і частота 
обрані спеціально для того, щоб змусити труби 
резонуючи вібрувати. По внутрішній трубці 
тече гаряча вода, а по зовнішній – холодна. На 
вході та на виході з труб вимірюється темпе-
ратура та швидкість потоку. Експериментальні 
результати показали, що теплопередача покра-
щена на 150 % при ламінарному режимі течії в 
зовнішній трубі. При турбулентному режимі 
ніякого покращення немає. 

Моннотом [13] було порівняно час охолод-
ження води, що знаходилася в невеличкій посу-
дині, при використанні високочастотного ульт-
развуку та без нього. Охолодження забезпечу-
ється протіканням холодної води в мідних 
котушках. Коефіцієнт теплопередачі збільшив-
ся від 135 до 204 % при використанні ультра-
звуку. Це покращення пояснюється двома ком-
бінованими ефектами – локальним перемішу-
вання (акустична кавітація) і рухом рідини 
(акустична течія). 

Висновки та пропозиції. Кавітація є 
важливим явищем для інтенсифікації тепло-
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обміну за допомогою ультразвуку. Захлопуван-
ня бульбашки поблизу кордону розділу твердої 
поверхні і рідини руйнує термічні та швидкісні 
пограничні шари, що заважають передачі теп-
лоти від рідини до стінки, тим самим зменшу-
ючи тепловий опір і створюючи мікротурбу-
лентність. 

Акустичні течії перемішують рідину в 
прикордонному шарі в місцях, недоступних 
для звичайного механічного перемішування. 
Як наслідок цього, стан прикордонного шару 
зазнає різних змін, таких як деформація шару, 
зміщення його в інше положення, турбулізація. 

Результатом цих змін є інтенсифікація процесу 
теплообміну. 

Експерименти Моннета, Гондрексона, Яо і 
Легая підтвердили, що за допомогою 
ультразвуку можна інтенсифікувати процес 
теплообміну. При цьому покращення значень 
коефіцієнту теплопередачі відбулося при 
ламінарному режимі течії, а при турбулентній 
течії зміни незначні. 

Також варто відзначити, що хоча 
використання ультразвуку для покращення 
процесу теплообміну є ефективним, воно 
обмежено лабораторними дослідами та не було 
вивчене в промислових масштабах. 
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Ильин С.В., Иванисова А.П. 
К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ УЛЬТРАЗВУКА НА ТЕПЛООБМЕН 
В статье приведен обзорный анализ влияния ультразвука на процесс теплообмена. Исследованы эффекты, возникающие под 
действием ультразвука в жидкости. Было разъяснено, что такое акустическая кавитация, этапы жизни кавитационного 
пузырька, акустические течения и их виды. Было разъяснено как акустическая кавитация и акустические течения влияют на 
процесс теплообмена. Были проанализированы примеры интенсификации процессов теплообмена с помощью ультразвука, а 
именно рассмотрено эксперименты Моннета А., Гондрексона Н., Яо И., Легая М. и их коллег. На основе рассмотренных 
экспериментов был сделан вывод о том, что использование ультразвука для улучшения процесса теплообмена является 
эффективным решением. Установлено, что улучшение значений коэффициента теплопередачи происходит при ламинарном 
режиме течения, а при турбулентном течении изменения незначительны. 
Ключевые слова: теплообмен, ультразвук, интенсификация теплообмена, кавитация, акустические течения. 

 
Ilyin S., Ivanisova A.  
TO THE QUESTION OF THE EFFECT OF ULTRASOUND ON HEAT EXCHANGE 
The article provides an overview analysis of the effect of ultrasound on the heat exchange process. The effects arising under the action of 
ultrasound in a liquid are investigated. It was explained that such an acoustic cavitation, the cavitation bubble stages of life, acoustic streaming 
and types. It was explained as acoustic cavitation and acoustic streaming effect on the heat transfer process. Examples of the intensification 
of heat exchange processes using ultrasound were analyzed, namely, the experiments of Monnet A., Gondrekson N., Yao Y., Legay M. and 
their colleagues were considered. Based on the considered experiments, it was concluded that the use of ultrasound to improve the heat 
exchange process is an effective solution. It is established that the improvement of heat transfer coefficient values occurs in the laminar flow 
regime, and in a turbulent flow the changes are insignificant. 

 


