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ОЧИСТКА ПОВІТРЯ ВІД ПИЛУ ПРИ РОБОТІ МЕТАЛООБРОБНОГО 

ОБЛАДНАННЯ 

В даний час в атмосферу в усьому світі щорічно викидається до 2,5•10
9
тонн різних 

забруднювачів: газів, пар, пилу, аерозолів. Незважаючи на це, середній склад повітря над 

планетою, у межах існуючої точності вимірів, поки ще залишається стабільним. Тому 

забруднення атмосфери носить скоріше локальний характер, крім підвищення 

концентрації вуглекислого газу, аерозолів і руйнування озонового шару. Можливі два 

способи боротьби з викидами окислів газів: попередня обробка палива для видалення з 

нього шкідливо впливаючих окислів або уловлювання вже утворених окислів з газів, що 

відходять, в очисних пристроях.  

Промисловий пил - основний вид забруднення атмосфери, що приносить глобальну 

шкоду: погано пропускає ультрафіолетову радіацію, перешкоджає самоочищенню 

атмосфери, засмічує слизуваті оболонки дихальних органів людини й око, дратує шкіру, 

є переносником бактерій і вірусів, викликає ракові захворювання. Основними 

забруднювачами в Україна є підприємства чорної металургії (33%), енергетики (30%), 

вугільної промисловості (10%), хімічної і нафтохімічної промисловості (7%). Існуючі в 

даний час апарати аналогічного призначення не можуть дати значного підвищення 

ефективності пиловловлення через неможливість забезпечення постійної дії 

відцентрових сил на частинку і неможливість підключення до процесу пиловиділення 

збільшених сил ваги та інерції [1]. 

Нами поставлене завдання створення універсального, високоефективного, з 

невисоким гідравлічним опором пиловловлювача, в якому виконання жалюзійного 

відокремлювача буде таким, що дозволяє йому обертатися навколо осі апарата 

примусово, веде до збільшення дії відцентрових сил, запобігає проникненню 

дрібнодисперсних частинок пилу всередину його, захоплюючись пилоповітряним 

потоком, до вирівнювання тисків всередині корпуса апарата і запобігає виносу 

дрібнодисперсного пилу вторинним вихором у патрубок виходу очищеного повітря. 

Існуючі методи пиловловлювання не в змозі вловити дрібнодисперсний пил, тому 

найбільш перспективними пристроями для уловлення пилу, який утворюється при роботі 

металообробного обладнання нам представляється відцентрово-інерційний апарат із 

відокремлювачем, який обертається (рис.1) [2]. 

Пиловловлювач містить корпус 1, який складається з циліндричної 1 та конічної 2 

частин, тангенційного вхідного патрубка 3, розташованих по його осі патрубка виходу 

пилу 4 і виходу очищеного повітря 5. У циліндричній частині корпуса коаксійно 

розташований відокремлювач 6 з жалюзі 7, який складається з чотирьох секцій 8, 9,10, 

11, діаметри яких збільшються зверху до низу в напрямку до пиловипускного патрубка 

4. У нижній частині навпроти патрубка виходу пилу 4 відокремлювач має дно у вигляді 

зрізаного конуса 12 з конусністю направленою в сторону пиловипускного патрубка 4, в 

якому по його осі на рівні місця переходу циліндричної частини корпуса у конічну 

встановлено електродвигун 13, закритий герметичним кожухом. Електродвигун 13 

прикріплений до корпуса апарата трьома стержнями 14, а вісь корпуса 15 з нижньої 

сторони, навпроти патрубка виходу пилу, є віссю двигуна 13, а зверху у патрубка виходу 

очищеного повітря 5 є віссю підшипника 16, який також прикріплений до внутрішньої 

сторони патрубка 5 трьома стержнями 17 [3]. 



 
Рис.1. Пиловловлювач з відокремлювачем, який обертається. 

Так у запропонованому нами пиловловлювачі відбуваються наступні етапи очистки 

повітря від пилу: 

- перша – відцентрова у циліндричній частині корпуса апарата зразу після входу 

пилоповітряної суміші в пиловловлювач; 

- друга – інерційна при проходженні суміші через щілини між жалюзі 

відокремлювача; 

- третя – знов відцентрова при проходженні через завихрувач; 

- четверта – відцентрова всередині жалюзійного відокремлювача при 

притискуванні до внутрішньої поверхні жалюзі; 

- п’ята – мокра при попаданні потоку на шар води; 

- шоста – при проходженні через щілини у верхній частині відокремлювача 

потоку у відсмоктуючу камеру. 

Таким чином, ми пропонуємо пиловловлювач, в якому виконання жалюзійного 

відокремлювача буде таким, що дозволяє йому обертатися навколо осі апарата 

примусово, веде до збільшення дії відцентрових сил, запобігає проникненню 

дрібнодисперсних частинок пилу всередину його, захоплюючись пилоповітряним 

потоком, до вирівнювання тисків всередині корпуса апарата і запобігає виносу 

дрібнодисперсного пилу вторинним вихорем у патрубок виходу очищеного повітря [4]. 

Завдяки цим вдосконаленням, нам вдалося досягти значного збільшення (на 4-7%) 

ефективності вловлення дрібнодисперсного пилу у порівнянні з промисловим 

пиловловлювачем ЦН-11 (еталоном), зменшивши при цьому гідравлічний опір 

(енергоємність) і витрати матеріалу (металоємність). 
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