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Процеси сортування сипучих матеріалів зокрема твердих відходів енергетичних 

установок широко використовується в промисловості будівельних матеріалів, так як 

вихідний матеріали, в більшості випадків, представляє собою неоднорідну за крупністю 

суміш, що містить різні домішки і включення. У процесі переробки таких матеріалів їх 

необхідно розділити на класи по крупності, видалити з матеріалу домішки і включення, які 

знижують його якість [2,3].  

Обладнання для цих процесів побудовано на механічному, гідравлічному і 

повітряному принципі дії [4,5]. 

Найбільш поширений спосіб сортування сипучих матеріалів - механічний. 

Механічне сортування, вироблене на плоских або криволінійних поверхнях з отворами 

заданого розміру  називається грохоченням, а машини та устаткування, що служать для 

цього  – грохотами [4,5]. Недоліком цього способу є великі енергетичні та економічні затрати 

на його здійснення. Тому, в тезах доповіді розглянуто принципово новий спосіб сортування 

сипучих матеріалів, зокрема шлаків і попелу Бурштинської ТЕС в потоці газу пристрою 

захищеного патентом України [1]. 

Надійність та ефективність роботи грохотів залежить від конструкції робочих 

органів механічних грохотів. Найбільшого поширення в практичному використанні набули 

грохоти з пласкими робочими органами. Робочою частиною таких грохотів є поверхня 

просіювання, яка може бути виконана у вигляді сита – плетеної дротяної сітки, решета –  

сталевого листа з отворами або колосникової решітки. 

Незважаючи на вищенаведені  переваги механічних грохотів,  всі вони є 

громіздкими спорудами, значної капітальної вартості і великого енергетичного споживання.  

Тому, в тезах доповіді наведено ефективний і дешевий спосіб вирішення проблеми 

класифікації твердих відходів теплоенергетичних установок в потоці рідини, або газу [1]. 

Такий пристрій є особливо ефективним для класифікації твердих відходів теплових 

електростанцій, зокрема,  Бурштинської ТЕС. 

Пристрій для розділення сипучих матеріалів у потоці рідини або газу    (див. рис.1), 

містить циліндричний корпус 1, в нижній конічній частині якого розміщений торцевий 



патрубок 2 введення двохфазного потоку і патрубки 3 відведення фракційного матеріалу. 

Розділювач потоку 4 має конічні вставки 5, діаметр яких послідовно збільшується від торця 

патрубка вверх руху двохфазного потоку. Перегородки 6 розміщені між корпусними 

вставками розділювача 4 під кутом природного скосу матеріалу. Верхня частина 

циліндричного корпуса 1 оснащена заспокоювачем 7 і патрубком 8 відведення освітленої 

рідкої чи сепарованої газоподібної фази. 

 
Рис.1. Схема пристрою для розділення сипучих матеріалів в потоці рідини або газу 

Проведені дослідження розділення по фракціях шлаково-зольних відходів 

Бурштинської ТЕС, в пристрої, який ми пропонуємо показали високу ефективність 

розділення,  при мінімальних енергетичних витратах на його здійснення. 

Отже, запропонований нами в тезах доповіді спосіб розділення сипучих матеріалів в 

потоці рідини або газу та пристрій для його здійснення, дозволяє швидко, та із мінімальними 

економічними і енергетичними затратами, провести гранулометричний аналіз будь-якої маси 

і будь-яких розмірів твердих сипучих відходів промислових, чи енергетичних виробництв, 

наприклад, шлакових відходів Бурштинської ТЕС і значно покращить екологічну ситуацію в 

регіоні. 
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