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Сьогодні в Україні при зменшенні загального техногенного 

навантаження на оточуюче середовище сумарні надходження забруднюючих 

речовин складають 900 млн. т на рік. Якщо в 1989 р. розміри щорічних втрат в 

Україні від забруднення навколишнього середовища складали 15—20% 

валового прибутку, то в 1995 р. — вже 35% і досягли найвищого питомого 

забруднення на одиницю території в Європі (дані Швейцарського 

міжнародного інституту менеджменту оточуючого середовища), а вагомий 

внесок в ці цифри вносить будівельна індустрія. 

Існуючі засоби для вловлення пилу від технологічного обладнання і 

конструкцій недостатньо ефективні і економічні. Для вирішення цієї задачі 

необхідні комплексні наукові дослідження по визначенню фізико-механічних, 

електричних і хімічних властивостей пилу, його концентрації і розподілу у 

виробничій техносфері з урахуванням метеорологічних умов навколишнього 

середовища. На основі цих досліджень потрібно провести теоретичне 

узагальнення і розробити теорію розділення гетерогенних систем в апаратах 

для очистки повітря від пилу, щоб на її основі сконструювати принципово нові 

типи пиловловлювачів з високою ефективністю пиловловлення, застосувавши 

нові принципи створення апаратів і агрегатів пилоочищення, що поєднують в 

одному апараті декілька рівнів очищення, заснованих на використанні 

відцентрових, інерційних і сил тяжіння або зміні фізичних параметрів пилу. 

Розміщення в корпусі апарату жалюзійного відокремлювача, як другого 

ступеня пилоочищення, дозволяє значно збільшити ефективність 

полідисперсного пилу при зменшенні гідравлічного опору і розмірів установок 

і являється предметом наших досліджень. 

Ця задача виросла в окрему проблему, рішення якої, з одного боку, 

повинно сприяти поліпшенню екології навколишнього середовища, а з іншого 



— поверненню викидів, зокрема пилоподібних, в технологічні процеси і їх 

використання в ряді виробництв, як повторні матеріальні ресурси. 

Рух зважених частинок в турбулентному потоці газу відрізняється 

складністю і інтенсивністю в усіх напрямках. Це зумовлене тим, що частинки, 

якщо вони не дуже великі, реагують на безладні турбулентні пульсації 

середовища і разом з поступальним рухом з потоком здійснюють під їх 

впливом пульсаційний (коливальний) рух відносно молей газу, який їх 

переносить і також безладне переміщення разом з молями газу, що називається 

турбулентною дифузією частинок. 

Як і рух молей газу, пульсаційний і дифузійний рухи частинок мають 

стохастичний (випадковий) характер і тому описуються статистично. При 

нерівномірному русі стоксівської частинки в середовищі, що знаходиться в 

стані спокою, крім сили опору, що описує явища, які відбуваються в даний 

момент часу поблизу поверхні частинки, потрібно враховувати додатковий 

опір, пов'язаний з витратою енергії на приведення в рух самого середовища. 

У обмежених умовах істотне значення набуває взаємодія частинок одна 

з одною (безпосереднє, при зіткненнях, а також через несуче середовище) і з 

обмежуючими потік стінками апарату. Зіткнення даної частинки зі стінкою або 

іншими частинками, наявність поперечного градієнта усередненої швидкості 

газу, неспівпадання центрів тяжіння частинок з центром прикладання сили 

аеродинамічного опору середовища, неоднорідності поля можуть спричинити 

обертальний рух їх. 

Процес руху дрібних зважених частинок під дією відцентрової сили в 

турбулентному потоці складається з двох процесів: а) безперервного руху 

частинок до стінки циклону всередині несучих їх пульсаційних молей і б) 

безладного у напрямі, частоті і амплітуді руху частинок разом з несучими їх 

пульсаційними полями. Перший процес — безперервний рух частинок до 

стінки циклону, описується в стоксівському наближенні рівнянням, виведеним 

для випадку вільного руху частинок в стаціонарному ламінарному потоці. 

Другий процес — безладне снування частинок разом з несучими їх 

пульсаційними молями представляє вияв турбулентної дифузії частинок, 



інтенсивність якої залежить, як і швидкість їх руху під дією відцентрових сили, 

від маси частинок. 

Якщо частинки грубодисперсні, то процес їх руху під дією відцентрових 

сили складається інакше. Володіючи високою відцентровою швидкістю, 

грубодисперсні частинки в ході процесу руху не залишаються всередині 

вихідного моля газу, а покидають його і перетинають безліч інших молей, що 

випадково зустрілися. 

Руйнування великомасштабних турбулентних вихорів дозволяє 

апроксимувати рух пилогазового потоку макрохарактеристиками і дозволяє 

зробити висновок про можливість інтенсифікувати процес пилоочищення за 

рахунок встановлення всередині циклону жалюзійного відокремлювана, який 

інтенсифікує процес пилоочищення за рахунок трьох ефектів: первинного 

пилоосадження на поверхні жалюзі; руйнування великомасштабних 

турбулентних вихорів при їх проходженні через жалюзі відокремлювача і 

зменшення енергії транспортування ними пилу; зменшення зворотного 

дифузійного потоку від стінки циклону. 

Розрахувавши лінійні масштаби турбулентності, ми змогли 

сконструювати цілу групу апаратів «Ноу-хау» якого — присутність в корпусі 

апарату другого рівня очищення — жалюзійного відокремлювача, в якому 

проходячи через отвори між жалюзі пилоповітряний потік додатково 

очищається. 

Сумарний потік запиленого повітря в запропонованих апаратах, являє 

собою потік газу навколо вихоростоку зі спіральними траєкторіями току 

(логарифмічні спіралі) і є результатом накладення двох потоків: руху в корпусі 

апарату (аналогічно циклонам), що обертається — плоский вихор і руху 

повітря, що всмоктується через жалюзійний відокремлювач — плоский стік. 

Вертикальна складова швидкості повітряного потоку не впливає на сепараційну 

здатність апарату тому, що рух повітря паралельно його геометричної осі, і 

тому розглядається плоска картина руху повітря в апараті. 

У кожному конкретному разі впровадження апарату для очищення 

повітря від пилу визначався дисперсний склад, фізико-хімічні і морфометричні 



характеристики пилу, після аналізу яких підбирався тип пиловловлювача. 

Запропонований апарат спочатку досліджувався на експериментальному стенді 

і порівнювався з циклоном ЦН—11, аналізувалися результати і вирішувались 

питання 

Все це відкриває широкі перспективи впровадження запропонованих 

апаратів у всіх без винятку галузях промисловості. 


