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ДОПОВІДЬ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯВИЩА АДГЕЗІЇ МІЖ ВІДКЛАДЕННЯМИ І 

ПОВЕРХНЕЮ МОЛОКОПРОВІДНОЇ ЛІНІЇ 

Бабин І.А 

Вінницький національний аграрний університет 

 

Метою досліджень є визначення сили адгезії між відкладеннями і 

поверхнею молокопровідної лінії. 

Припустимо, що відкладення представляються у вигляді крапель рідини 

молочного походження. Складемо розрахункову схему, яка представлена на 

рис. 1. Згідно якої на відкладення діють наступні сили вздовж осі Ох. 

 

Рисунок 1 – Розрахункова схема дії сил відкладення у вигляді краплі 

рідини молочного походження 

Сила тяжіння: 

 

де ρm – щільність відкладення, кг/м
3
;  

g – прискорення вільного падіння, м/с
2
;  

θ – кут нахилу молокопровідної лінії;  

Vm – об’єм відкладення, м
3
. 

Згідно досліджень Зимона А.Д. об’єм відкладення у вигляді краплі рідини 

можна розрахувати за формулою: 



 

де β, γ – краєві кути краплі;  

rk – радіус площі контакту краплі, м: 

 

σml – поверхневий натягу краплі між миючим розчином і відкладенням, 

Н/м. 

Силу адгезії згідно досліджень можна представити у вигляді: 

 

де c1 – емпіричний коефіцієнт c1 ≈ 1,5 [Matsunaga T.]. 

Силу Стокса запишемо у наступній формі: 

 

де c2– емпіричний коефіцієнт c2 ≈ 1,8 [6];  

μl  – динамічна в’язкість миючого розчину, кг/(м·с);  

ul – швидкість миючого розчину, м/с;  

Rel – швидкість миючого розчину, м/с [Zhang, T. G., Koshizuka, S.] 

 

Умовою руйнування адгезії між відкладеннями і поверхнею 

молокопровідної лінії є: 

 



Підставляючи до (7) вирази (1)–(6) маємо 

 

Умова (8) визначає мінімальну швидкість потоку миючого розчину для 

забезпечення руйнування адгезії (зчеплення) між відкладеннями у вигляді 

крапель рідини молочного походження і поверхнею молокопровідної лінії. 

В результаті теоретичних досліджень явища адгезії між відкладеннями і 

поверхнею молокопровідної лінії встановлена розрахункова формула 

мінімальної швидкості потоку миючого розчину для забезпечення руйнування 

зазначеного зчеплення. 

 


