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Анотація. Стаття присвячена питанням забезпечення високоефективними апаратами очистки 
повітря від пилу різних галузей виробництва з метою доведення шкідливих викидів їх до 
санітарно-гігієнічних  норм. У статті наводяться нові напрямки створення апаратів 
пилоочищення, які базуються на використанні дії відцентрово-інерційних сил і завдяки яким 
вдалося значно збільшити ефективність пиловловлення. 
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ВСТУП 
 

Надзвичайно важливим чинником, що істотно впливає на територіальну 
організацію усього соціально-економічного життя і ефективність виробництва, є 
екологічна обстановка. У останні десятиліття в Україні вона істотно погіршала. 
Одним з основних чинників, що вплинули на екологічну обстановку, є розвиток 
промисловості при застарілих технологіях і пов'язана з цим надмірна урбанізація 
багатьох районів. Основоположні постулати концепції сталого розвитку людства 
ґрунтуються на розумінні тісного взаємозв’язку екологічних, економічних і 
соціальних проблем. Це, в свою чергу, змушує  до об’єднання  наукових доробків  
провідних фахівців академічних інститутів, зокрема проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень. Так, з огляду на проблеми сьогодення, подібна задача є як 
вкрай необхідною, так і надважкою, оскільки: 

- по-перше, Україна на даному етапі свого розвитку перебуває в умовах 
важкопрогнозованого перебігу трансформаційних процесів та реформування 
економіки; 

- по-друге,  первинні наукові підходи до розв’язання посталих проблем 
повинні володіти як структурною різноплановістю, так і багатогранністю наукових 
прийомів, що в свою чергу гарантуватиме комплексний підхід до розв’язання 
складних еколого-економічних проблем у всіх сферах життя суспільства – від 
визначення методологічних засад забезпечення ефективної еколого-економічної 
політики держави до формування конкретних важелів та інструментів екологізації 
суспільного розвитку і раціонального природокористування на загальнодержавному, 
регіональному та секторальному рівнях. 

Щоправда, і це підтверджується щодень реальною дійсністю, їхньому 
втіленню у життя має передувати реформування національної екології на 
інноваційних засадах і внесення суттєвих коректив у систему еколого-економічної 
політики. Це принципове положення зумовлює необхідність радикальної перебудови 
адміністративно-управлінського, економічного та техніко-технологічного базису 
розвитку країни на засадах екоінноваційного підходу. 
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Таким чином ідеться не тільки й не стільки про новий напрямок в 
екологічній науці, а  про новий напрямок у загальній системі світосприйняття і 
осмислення новітніх проблем взаємодії людини й природи, визнання місця людини й 
суспільства в природі, їх збалансованого розвитку. 

Техногенне навантаження в Україні характеризується виключно високим 
рівнем і різноманітністю впливу на навколишнє природне середовище. Має місце 
недостатність уваги з боку суб’єктів господарської діяльності до проблем 
техногенної та екологічної безпеки. Випадки загибелі та травмування людей під час 
аварій трапляються у 5-8 разів частіше, ніж в розвинутих європейських країнах. Тому 
єдиним  шляхом покращення стану техногенної  та екологічної безпеки вбачається 
тотальна екологізація суспільства та  удосконалення алгоритмів дій з ліквідації 
надзвичайних ситуацій з використанням міжнародних стандартів зі сфери 
управління, в першу чергу стандартів ISO 14001 та ISO 9000. 

За останні 20 років від стихійного лиха, техногенних аварій і надзвичайних 
ситуацій постраждали більш ніж 1 млрд. людей, у тому числі 5 млн. загинуло, а 
спричинені матеріальні збитки обчислюються  трильйонами доларів США. 

В Україні щорічно виникає понад 60 тис. надзвичайних подій техногенного 
характеру, у яких гине й травмується понад 6 тис. осіб. Державі наносяться збитки 
більше як на 1 млрд. гривень. 

Займаючи лише 2,7 %  території колишнього СРСР, на якій проживало 18 % 
населення, Українська РСР виробляла понад 17 % промислової та близько 22 % 
сільськогосподарської продукції, що зумовило в свою чергу велику концентрацію 
техногенно-небезпечних підприємств різноманітних напрямків господарської 
діяльності на одиницю площі території. 

Техногенне навантаження в Україні характеризується не тільки високим 
рівнем, але і різноманітністю впливу на навколишнє середовище. Промислове 
виробництво в Україні нараховує понад 1,8 тис. хімічно небезпечних об’єктів, які 
зберігають, виробляють або використовують близько 300 тис. тонн різних 
небезпечних хімічних речовин, у тому числі понад – 9,0 тис. тонн хлору, 200 тис. 
тонн аміаку та близько 100 тис. тонн інших небезпечних хімічних речовин. В Україні 
діє понад 1,5 тис. вибухо- та пожежонебезпечних об’єктів, де зосереджено понад 13 
млн. тонн твердих і рідких вибухо- і пожежонебезпечних речовин. 

У зонах можливого хімічного ураження  цих об’єктів мешкає понад 17 млн. 
осіб, або 35 % населення країни. Більше 400 адміністративно-територіальних 
одиниць мають ступінь хімічної небезпеки. Із них понад 90 адміністративно-
територіальних одиниць віднесено до І ступеня хімічної небезпеки (у зоні хімічного 
ураження знаходиться понад 50 % мешканців), більше 20 – до ІІ ступеня хімічної 
небезпеки (від 30 до 50 % мешканців), більше 70 (від 10 до 30 % мешканців) - до ІІІ 
ступеня, 245 (до 10 % мешканців) - до ІV ступеня.  

Одночасно має місце ситуація, коли суб’єкти господарської діяльності 
створюють і розташовують свої технологічні комплекси у густонаселених місцях, не 
зважаючи на небезпеку, яку створюють ці підприємства. 

Випадки загибелі людей та їх травмування під час аварій і надзвичайних 
ситуацій техногенного характеру в Україні трапляються у 5-8 разів частіше, ніж в 
інших промислово розвинутих європейських країнах, що свідчить про серйозні 
недоліки та резерви розвитку державної системи забезпечення екологічної та 
техногенної безпеки. І одне з найбільш актуальних проблем сьогодні є зменшення 
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кількості пилу в повітрі, вирішення якої змогло би знично знизити техногенне 
навантаження на довкілля. 

 
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ 

 
При всіх існуючих методах очистки повітря від пилу прекрасні результати 

досягаються при вловленні великодисперсних частинок, а дрібнодисперсні частинки 
аерозолю при цьому неможливо вивести з пилоповітряного потоку, а їх частка в 
загальному об’ємі колосальна. Зважаючи на це, сьогодні найважливішим є створення 
пиловловлювачів, які здатні високоефективно вловлювати дрібнодисперсний пил. В 
апаратах одноступеневої дії досягти необхідного ефекту неможливо, тому в даний 
час створена ціла серія двоступеневих апаратів відцентрово-інерційної дії, які 
суміщають в одному корпусі ефект відцентрового виділення великодисперсних 
частинок аерозолю і ефект інерційного розділення при проходженні через жалюзі 
відокремлювача певної конструкції, встановленого коаксійно корпусу апарата. 
Вдосконаленню апаратів такого типу і присвячена представлена робота, в якій 
ставиться завдання підвищити ефективність і зменшити енерго- та металоємність 
відцентрово-інерційних пиловловлювачів і досягти в них можливості однаково 
ефективнивно вловлювати пил з різними фізичними, хімічними та морфометричними 
якостями. В основу роботи поставлено завдання створення пиловловлювача 
полідисперсного пилу, в якому підвищення ефективності роботи досягається шляхом 
механічного підбору оптимального кута атаки конкретно для кожного типу, розміру, 
якостей пилу і режимів роботи установки зміною кута повороту жалюзі 
відокремлювача. 

 
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 

 
Існуючі на сьогоднішній день апарати для очистки повітря від пилу не в 

змозі виділити з потоку його дрібнодисперсні фракції. Кращі з них відцентрово-
інерційні пиловловлювачі з жалюзійним відокремлювачем мають суттєвий недолік - 
неможливість регулювання кута повороту його жалюзі в залежності від типу, розміру 
і якостей пилу та технологічних режимів роботи установки (зокрема, розходу і 
швидкості руху повітря), тобто для всіх типів пилу жалюзі відокремлювача мають 
одне, точно зафіксоване положення, що робить його малоефективним при вловленні 
полідисперсного пилу (наприклад при шліфуванні, метало - деревообробці тощо). 

Ми поставили перед собою завдання створити пиловловлювач для 
полідисперсного пилу, в якому підвищення ефективності роботи досягається 
виготовленням пиловловлювача багатосекцйним зі змінює кута атаки та кількості 
жалюзі в кожній з них для забезпечення для даного типу, розміру, якостей пилу і 
режимів роботи установки  мінімального кута атаки (кута між напрямком руху 
потоку і площиною кожної жалюзі). 

Базуючись на створеній нами математичній моделі відцентрово-інерційних 
пиловловлювачів зі ступеневим відокремлювачем, нами розроблені принципово нові 
типи пиловловлювачів, які суміщають в одному корпусі два ступеня очищення: 
перший – циклонний – на половині оберту потоку після входу в апарат під дією 
відцентрової сили та другий – інерційний -  при проходженні потоку через щілини 
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між жалюзі відокремлювача, який встановлений коаксійно корпусу, причому 
жалюзійний відокремлювач складається з декількох секцій. 

Взявши за основу дослідження, проведені Азарським К.І., ми зупинилися на 
циліндрично-конічній формі корпуса, довжина якого дорівнює для пилу з медіанним 
діаметом: 8мкм - 925·10-3м; 32мкм  - 825·10-3м; 50мкм  - 725·10-3м., а кут при 
вершині конуса дорівнює 15о. 

Дослідження прозорої моделі наведеної вище конструкції відцентрово-
інерційного пиловловлювача в аеродинамічній трубі довели, що значного 
підвищення ефективності їх роботи вдається отримати при дотриманні умови 
постійності швидкості руху пилогазової суміші, як в корпусі апарату, так і при 
проходженні через щілини між жалюзі відокремлювача, що і було нами використано 
при конструюванні принципово нових апаратів. 

Авторами запропоновані чотири  конструкції пиловловлювачів з 
оптимальним співвідношенням  діаметрів секцій відокремлювача, в яких залишаючи 
незмінною відстань між жалюзі в кожній секції відокремлювача, досягаємо постійної 
швидкості руху пилоповітряної суміші через отвори між жалюзі відокремлювача 
зменшенням втому ж напрямку діаметрів секцій відокремлювача,кількість і відстань 
між жалюзі відокремлювача.  

Оптимальним є апарат, відношення діаметрів секцій жалюзійного 
відокремлювача  якого зверху вниз зменшується і складає 4/3 і 3/2. Тобто відношення 
діаметра жалюзійного відокремлювача секції 6 до діаметра жалюзійного 
відокремлювача  секції 7 дорівнює 4/3, а відношення діаметра жалюзійного 
відокремлювача секції 7 до діаметра жалюзійного відокремлювача  секції 8 дорівнює 
3/2, а це - четверта модель, яка забезпечує постійну швидкість проходження 
пилоповітряної суміші через щілини між жалюзі відокремлювача всіх трьох секцій 
його (рис.1). 

Пояснюється така величина оптимального співвідношення  діаметрів секцій 
відокремлювача тим, що тільки в такому варіанті ми, залишаючи незмінною відстань 
між жалюзі в кожній секції відокремлювача, досягаємо постійної швидкості руху 
пилоповітряної суміші через отвори між жалюзі відокремлювача зменшенням втому 
ж напрямку діаметрів секцій відокремлювача.  

Відношення діаметра корпуса до діаметра бункера, яка дорівнює 0,45 та 
дозволяє отримати максимальну ефективність очистки повітря від пилу, що 
пояснюється вибором оптимального розміру руху потоку в апараті і бункері з 
мінімальною турбулізацією потоку. 

Максимальну ефективність вловлення пилу ми отримали при відношенні 
висот корпуса і бункера, яка дорівнює 0,8, що пояснюється знову ж заспокоєнням  
потоку, зниженням швидкості його руху, а тим самим збільшенням пиловиділення. 
Визначені оптимальні конструктивні розміри бункера дозволили не тільки збільшити 
ефективність роботи апарату, але і знизити гідравлічний опір його в 1.2 рази.   

Пояснюється це положення тим, що тільки в такому варіанті ми, 
залишаючи незмінною відстань між жалюзі в кожній секції відокремлювача, 
досягаємо постійної швидкості руху пило повітряної суміші  через отвори між 
жалюзі відокремлювча зменшенням в тому ж напрямку діаметрів секцій 
відокремлювача. 

Всі виділені з такого потоку великодисперсні частинки пилу опускаються 
донизу вздовж циліндричної, а потім вздовж конічної частини корпуса апарата, а 
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дрібніші частинки пилу, які відбиті жалюзі відокремлювача також опускаються 
донизу вздовж відокремлювача в бункер. Експериментальні дослідження довели, що 
оптимальними умовами роботи апарату є: висота бункера складає 1,25 висоти 
корпуса апарата; відношення діаметра корпуса до діаметра бункера дорівнює 0,45; 
форма бункера – циліндрично-конічна. 

 
Таблиця 1. Визначення висоти бункера циліндрично-конічних пиловловлювачів 

Table 1. Тhe height of cylindrical-conical hopper dust collectors 

Витрати 
повітря 
м3/год 

Розмір 
пилу, 
10-6м 

Відношення 
діаметрів 
корпуса і 
бункера 

Висота 
корпусу, 

10-3 м 

Висота 
бункера,  

м 

Відношення 
висот корпуса 
і бункера 

Ефектив-
ність 

вловлення 
пилу, % 

3000 32 0,45 800 1 0,8 98,7 

3000 32 0,45 800 0,9 0,89 98,5 

3000 32 0,45 800 0,8 1 98,1 

3000 32 0,45 800 0,7 1,14 97,6 

3000 32 0,45 800 0,6 1,33 97,1 

 
Нами проведені дослідження на стандартному експериментальному стенді 

чотирьох типів запропонованих автором відцентрово-інерційних пиловловлювачів в 
порівнянні з циклоном ЦН – 11 і еталоном при витратах повітря 3000м3/год і на 
кварцовому піску з медіанним діаметром (δ50 - 50·10-6 м), які встановили, що в 
кожній  конструкції апарата зберігається загальна тенденція: значне підвищення 
ефективності пиловловлення зі збільшенням: медіанного діаметра пилу; витрат 
повітря;з переходом від циклона ЦН – 11 до еталону, до апарата зі змінною кількістю 
жалюзі, до апарата зі зміною кута атаки жалюзі, до апарату з бункером і до апарата із 
ступеневим відокремлювачем і бункером; зменшення гідравлічного опору зі 
збільшенням  витрат  повітря. 

Все це можна пояснити наступним чином. Інженерна думка прямувала по 
шляху удосконалення  конструкції найкращого з існуючих у даний час апаратів 
сухого обезпилювання повітря циклона ЦН – 11, детально проаналізувавши недоліки 
його роботи, в результаті чого була запропонована конструкція апарата в 
подальшому звана - еталон, яка відрізняється наявністю в корпусі апарата  коаксійно 
йому встановленого жалюзійного відокремлювача, тобто додається друга ступінь 
очищення. Неможливість забезпечити вимоги ГДК для дрібнодисперсного пилу при 
вела до думки вдосконалення  конструкції жалюзійного відокремлювача таким 
чином, щоб забезпечити швидкість проходження потоку через жалюзі його 
постійною, тому то і була запропонована конструкція апарата зі змінною кількістю 
жалюзі, дослідження якої довели переваги її перед циклоном ЦН-11 і еталоном, але 
цього виявилося недостатнім для досягнення вимог ГДК для дрібнодисперсного пилу 
знов через неможливість забезпечити постійність швидкості руху пилоповітряного 
потоку не  тільки через отвори між жалюзі відокремлювача, а і в корпусі апарата. 
Нами була запропонована конструкція апарата зі зміною кута атаки жалюзі, яка 
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дозволила забезпечити постійні швидкості руху пилоповітряного  потокая, як в 
корпусі апарата, так і при проходженні через жалюзійний відокремлювач, і ця 
конструкція показали кращі показники ніж у попередній конструкції. При 
дослідженні цієї конструкції пиловловлювача, нам вдалося довести, що провівши 
вдосконалення в бункері апарта, ми зможемо ще підняти параметри роботи апарата, 
тому нами була розроблена конструкція апарата попередніми  пиловловлювачами, 
що значно розширило перспективи її впровадження в різних галузях виробництва. 
Обєднавши конструкцію апарата з бункером з апаратами зі змінною кількістю 
жалюзі та зі зміною кута атаки жалюзі в одному корпусі нам нарешті вдалося значно 
підвищити ефефктивність уловлення дрібнодисперсного пилу, знизивши при цьому 
енерго та металоємності.    

 
ВИСНОВКИ 

 
Шляхом створення цілого ряду пиловловлювачів нам вдалося досягти 

значного збільшення (6 – 8%) ефективності вловлення дрібнодисперсного пилу (8 і 
16) 10-6м у порівнянні з еталоном – циклоном ЦН-11 при зменшенні їх гідравлічного 
опору і витрат металу (менші габаритні розміри). Апарат першого типу, в якому 
вдалося досягти невеликого збільшення показників роботи, всеодно на 1-2% 
перевищує ефективність роботи еталона. 

Створивши цілий ряд апаратів пиловловлення, нам вдалося задовольнити (по 
вимогам дотримання норм ГДК) цілий ряд галузей промисловості, тому що в 
залежності від типу пилу та технологічних умов виробництва можна вибрати 
найбільш придатний до цих вимог тип пиловловлювача, для якого нами створена 
автоматизована система (за допомогою ЕОМ) такого вибору. 

В даний час йде впровадження цілого ряда запропонованих пиловловлювачів 
при обробці деревини, переробці відходів гуми, виробництві цементу. 

 

.  
Рис. 1. Жалюзійний відокремлювач пиловловлювача  з ступеневим відокремлювачем і 

бункером 

Fig 1. Jalousie separator dust collector separator and the degree of the bunker 
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Рис. 2. Порівняльні дослідження залежності ефективності (η) запропонованих апаратів  з дном 

та циклона ЦН-11 від медіанного діаметра пилу (δ50) 

Fig 2. Comparative study of efficiency dependence (η) of the proposed devices with  
bottom and cyclone details for-11 from the median diameter of dust (d50) 

 
 
 

 
Рис.3 Порівняльні дослідження залежності ефективності (η) запропонованих 

апаратів без дна та циклона ЦН-11 від медіанного діаметра пилу (δ50) 
 

Fig 3. Porivnyalni research depends efficiency (η) of the proposed devices and no 
bottom cyclone details for-11 from the median diameter of dust (d50) 
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Рис. 4. Порівняльні дослідження залежності ефективності (η) запропонованих апаратів з дном 

та циклона ЦН-11 від витрат повітря (Q) 
 

Fig. 4. Comparative study of efficiency dependence (η) f the proposed devices with bottom and 
cyclone details for-11 from the air flow (Q) 

 
 

 
 

Рис. 5. Порівняльні дослідження залежності ефективності (η) запропонованих апаратів без дна 
та циклона ЦН-11 від витрат повітря (Q) 

 
Fig. 5. Comparative study of efficiency dependence (η)  of the proposed devices and no 

bottom cyclone details for-11 from the air flow (Q) 
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Рис. 6. Порівняльні дослідження залежності гідравлічного опору (ΔР)  
запропонованих апаратів з дном та циклона ЦН-11 від витрат повітря (Q) 

 
Fig. 6. Porivnyalni research of a hydraulic resistance (ΔР) devices with 

a proposed bottom and cyclone details for-11 from the air flow(Q) 
 

 
 

Рис. 7. Порівняльні дослідження залежності гідравлічного опору (ΔР) запропонованих апаратів 
без дна та циклона ЦН-11 від витрат повітря (Q) 

 
Fig. 7.  Comparative research of a hydraulic resistance (ΔР) devices without the proposed bed 

and cyclone details for-11 from the air flow(Q) 
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DEVELOPMENT OF HIGH VEHICLESFOR CLEANING AIR FROM DUST 
 

Summaru. The article is sacred to the questions of providing of cleaning of air high - efficiency 
vehicles from the dust of different industries of production with the purpose of leading to of harmful 
extrass them to the sanitary - hygenic  norms. New directions of creation of vehicles of  dust catching  
are pointed in the article, which are based on the use of action of centrifugal - inertia forces and due to 
which it was succeeded considerably to increase efficiency of dust catching.   
 
Key words: air cleaning devices, emissions, dust, efficiency. 
 


