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Приведены данные о необходимости очистки воздуха от пыли при сжигании твердых бытовых отходов с 
помощью принципиально нового аппарата, который совмещает в себе сразу две степени очистки. В результате 
авторам удалось повысить эффективность очистки на 4-6%, уменьшив при этом в 1,5 раза энерго- та металло-
емкость. 
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The given peelings happen to in article about need of the air from dust at incineration hard home departure by means 

of in principal new device, which combines in itself immediately two steps peelings. As a result author to manage to en-
large efficiency a peelings on 4-6%, reduced herewith in 1,5 times metal- and power consumption. 

Key words: hard domestic offcuts, power-hungryness, cleaning efficiency.  
 
 
Вступ. У даний час у промисловості виділяється значна кількість сильно забруднених на-

фтопродуктів (відпрацьованих олій, фільтраційних залишків, матеріалів, що забруднені олі-
єю), залишки і відходи розчинників, фарб (ацетон, нітролаки, промивний і очисний бензин 
тощо), тверді відходи гумової і пластмасової промисловості (старі пневматики, поліетилен, 
відходи ізолюючих речовин, картонний папір тощо), які необхідно утилізувати. 
Небезпека пилу тим більша, чим менший розмір частинок, тому що цей пил довше лиша-

ється як аерозоль у повітрі і глибше проникає в легеневі канали. До організму людини про-
никають частинки пилу, головним чином, розміром не більші за 2 мкм. Попадаючи на шкіру, 
пил проникає в сальні і потові залози і порушує терморегуляцію організму. 
Дрібнодисперсний пил мас більшу питому поверхню, більшу хімічну активність, більш 

низьку температуру самоспалаху і менше значення нижньої межі вибуховості, ніж великоди-
сперсний. Шкідлива дія пилу може проявитися у вигляді механічних пошкоджень шкіри, 
слизової оболонки, дихальних шляхів, очей, легенів, а також у вигляді токсичної (отруйної) і 
хімічної дії. Тривале вдихування пилу викликає у людини стійкі хронічні захворювання ле-
гень, які носять назву пневмоконіозів. Залежно від роду пилу пневмоконіози мають різні ви-
ди: силікоз, сілікатоз, антрохоз. асбестоз тощо. Найбільш небезпечний – дуже дрібний (з ро-
змірами частинок меншими за 5 мкм) і мінеральний пил. 
Гранично допустимі концентрації пилу, газів і інших аерозолів залежно від характеру і 

умов виробництва у повітрі робочої зони наведені в „Санітарних нормах проектування про-
мислових підприємств"(СН 245-71), у ГОСТ 12.1.005-86 „Загальні санітарно-гігієнічні вимо-
ги до повітря робочої зони" і ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва". 
Ціла низка виробничих процесів при утилізації відходів пов'язані з виділенням значних 

кількостей пилу та аерозолів, які за певних концентрацій негативно впливають на працюю-
чих. Уміст пилу у повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК. 
Мета роботи. Розробка установки для спалювання відходів. 
Матеріал і результати дослідження. Нами запропонована установка для бездимного 

спалювання відходів, які не можна випустити в стічну воду, викинути на звалища або в ат-
мосферу. 
Установка складається з трьох спалювальних камер. У нижню камеру (тарілка спалюван-

ня) знизу подаються відходи. Тарілка рухається на коліях, забезпечуючи таким чином її 
очищення. У двох інших камерах відбувається додаткове спалювання. В результаті її роботи 

mailto:batluk@fromru.com


ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 2/2008(2) 
 

51 

утворюється цінна теплова енергія, яка використовується для опалення у вигляді гарячого 
повітря і води. 
У результаті спалювання з установки видаляються тверді відходи за допомогою запропо-

нованого нами інерційного пиловловлювача, відзнакою якого є наявність другого ступеня 
очищення у вигляді жалюзійного відокремлювача (рис. 1). 

 

 
 
 

Рисунок 1 – Пиловловлювач 
 
 
Проходження сепараційного процесу в інерційному пиловловлювачі з жалюзійним відо-

кремлювачем можна представити таким чином: на ділянці І пилоповітряна суміш рухається 
прямолінійно, запиленість газового потоку по розрізу апарату залишається практично рівно-
мірною і швидкість частинок пилу дорівнює швидкості входу газового потоку. На ділянці II 
під дією відцентрової сили тверді частинки відкидаються до зовнішньої стінки апарата. Цьо-
му процесу концентрації частинок пилу в периферійній зоні каналу перешкоджає явище ри-
кошетування частинок у результаті удару в стінку. Відбивання частинок проявляється тим 
ефективніше, чим більша початкова швидкість газу і відповідно швидкість пилових части-
нок, які транспортуються цим газом. Чим більша швидкість частинки, тим більший оберто-
вий момент, який прикладений з боку газу до частинки, що в результаті свого руху призвів 
до зіткнення зі стінкою апарату. Внаслідок цього, при великій швидкості потоку збільшуєть-
ся початкова швидкість обертання частинки, її підіймальна сила і величина її радіального пе-
реміщення під впливом цієї сили. Цей ефект проявляється, головним чином, на великих час-
тинках, але в результаті зіткнення частинок пилу рух окремих відбитих від стінки частинок 
амортизується частинками, які рухаються до стінки. Зіткнення частинок відбувається не 
тільки біля стінки апарата, але й в усьому потоці.  
Таким чином, на II дільниці проходить первинний пошаровий розподіл потоку. В результаті 

при вході на ділянку III одержуємо потік, в якому відбулося пошарове розділення суміші. При 
цьому найбільш забрудненим шаром, який несе найбільші частинки, є шар біля зовнішньої 
стінки, а найбільш чистим – шар, який протікає вздовж жалюзійного відокремлювача.  
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На ділянці ІІІ на частинки пилу продовжує діяти відцентрова сила, яка намагається відки-
нути їх до зовнішньої стінки корпусу апарату, але її вплив ослаблений через наявність радіа-
льного руху потоку до центра апарату через жалюзі, який передусім, впливає на найбільш 
дрібні частинки і на частинки пилу, що рухаються з внутрішньою частиною потоку. Залежно 
від того, яка сила перемагає, відцентрова чи всмоктуюча, частинки пилу або будуть продов-
жувати рухатися по обертовій гвинтовій траєкторії вздовж корпусу апарата зверху вниз, або, 
захоплені радіальним стоком, стануть рухатися до центра апарата.  
Шари пилоповітряної суміші, які підходять до жалюзійного відокремлювача (завдяки 

конструкції жалюзі) обходять жалюзі з дуже малим кутом атаки (кутом між напрямком руху 
повітря і площиною кожної жалюзі).  
Тверді частини пилу, захоплені радіальною течією потоку, вдаряються в жалюзі відокрем-

лювача, відбиваються від неї, підхоплюються рухомим потоком, ударяються в наступну жа-
люзі і т.д., аж доки не потраплять у потік, який рухається вздовж зовнішньої стінки і транс-
портує їх до виходу з апарата. 
Таким чином, у відцентрово-інерційному пиловловлювачі проходить подвійний розподіл 

пилоповітряної суміші: циклонний - на ІІ дільниці апарата і циклонно-жалюзійний - на III ді-
лянці апарата. 
Для потреб конкретного виробництва нами створена конструкція такого пиловловлювача, 

в якому виконання жалюзійного відокремлювача з трьох секцій, площа живого перетину 
яких зменшується в напрямку до пиловипускного патрубка пропорційно зменшенню кілько-
сті пилогазового потоку, дозволяє підвищити ефективність пиловловлювання за рахунок 
збереження постійної швидкості проходження пилогазового потоку через щілини між жалюзі 
відокремлювача. 
Для підтримання постійної швидкості руху пилогазового потоку через щілини між жалюзі 

кожної секції відокремлювана необхідно зменшити площу живого перетину їх, яка визнача-
ється як відстанню між жалюзі, так і кількістю жалюзі.  
З урахуванням дотримання постійної швидкості проходження пилоповітряного потоку че-

рез жалюзійний відокремлювач в кожній з його секцій, задаємо умову, що відстань між жа-
люзі є постійного для всіх секцій. Тоді кількість жалюзі в кожній наступній секції в напрям-
ку до пиловипускного патрубка буде зменшена прямопропорційно відношенню діаметрів 
кожної наступної секції до попередньої. 
Оскільки до кожної наступної секції відокремлювача підходить кількість пилоповітряної 

суміші, яка зменшена на кількість її , що вже пройшла через попередню секцію жалюзійного 
відокремлювача і була виведена через патрубок виходу очищеного повітря, тобто менша, 
зменшуючи кількість жалюзі в кожній наступній секції в напрямку до пиловипускного пат-
рубка, ми тим самим зменшуємо площу живого перетину кожної наступної секції відносно 
попередньої в тому ж напрямку, завдяки чому забезпечується постійна швидкість руху пило-
повітряної суміші через отвори між жалюзі, яке є оптимальною для даного типу пилу.  
Зменшити кількість жалюзі в кожній секції, залишаючи постійною відстань між ними, 

можна тільки, зменшуючи діаметр цих секцій. 
Нами проведені дослідження запропонованого апарату на стандартному експерименталь-

ному стенді НУ „Львівська політехніка" для стандартного експериментального пилу з медіан-
ними діаметрами (50 і 8)*10-6 м із різним співвідношеннями діаметрів секцій відокремлювача.  
Усього було досліджено сім типів відокремлювачів із наступними відношеннями діамет-

рів секцій D1/D2 і D2/D3 зверху вниз у напрямку до пиловипускного патрубка: 
- перший – 5/4 і 3/3; 
- другий – 5/5 і 4/3; 
- третій – 5/3 і 3/1; 
- четвертий – 4/3 і 3/2; 
- п'ятий – 4/4 і 3/2; 
- шостий – 4/2 і 3/1; 
- сьомий – 3/2 і 3/2. 
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Оптимальним є апарат, відношення діаметрів секцій жалюзійного відокремлювача якого 
зверху вниз зменшується і складає 4/3 і 3/2. Відношення діаметра жалюзійного відокремлю-
вача секції 1 до діаметра жалюзійного відокремлювача секції 2 дорівнює 4/3. Відношення ді-
аметра жалюзійного відокремлювача секції 2 до діаметра жалюзійного відокремлювача сек-
ції 3 дорівнює 3/2, а це четверта модель, яка забезпечує постійну швидкість проходження пи-
лоповітряної суміші через щілини між жалюзі відокремлювача всіх трьох секцій його. 
Зменшення діаметра кожної наступної секції жалюзійного відокремлювача розраховано на 

ЕОМ таким чином, що при наведених вище відношеннях діаметрів секцій швидкість прохо-
дження пилоповітряної суміші через жалюзійний відокремлювач буде однаковою для всіх 
трьох секцій.  
Для кожної секції визначається кількість повітря, яке має пройти через неї, та визначаєть-

ся швидкість її проходження. 
Порівняльні дослідження запропонованого апарату та існуючого проведені на тому ж пи-

лу і експериментальному стенді НУ „Львівська політехніка", а їх результати приведені в 
табл. 1. 

 
Таблиця 1 - Порівняння дослідження пиловловлювачів 

Медіанний 

діаметр пилу,  

10-6 м 

Витрата повітря, 

м3/ год 

Ефективність  

роботи, % 

Запропонованого Існуючого 

8 

1000 91,8 86,4 

2000 92,7 87,5 

3000 93,2 88,6 

50 

1000 97,4 95,1 

2000 98,1 95,8 

3000 99,45 96.7 

 
Нам удалося досягти значного підвищення ефективності роботи запропонованого пилов-

ловлювача тільки за умови сталості швидкості проходження пилогазового потоку через щі-
лини між жалюзі кожної секції жалюзійного відокремлювача, що підтверджують результати 
експериментальних досліджень, де ефективність пиловловлювання в запропонованому апа-
раті на 4-6 % перевищує ефективність існуючого апарата. 
Проведені дослідження запропонованої установки довели, що при спалюванні відпрацьо-

ваної олії емісія тотального вуглецю, оксиду вуглецю, твердого матеріалу, викидів хлорово-
дню, фтороводню і двооксиду сірки не перевищують гранично допустимих концентрацій 
(ГДК), що пояснюється як принципом дії установки, так і високою температурою спалюван-
ня (900-1100° С). 
Емісія шкідливих речовин залежить від концентрації даної речовини у відходах, що спа-

люються і не залежить від технологічних параметрів самого спалювання. Тому в установці 
знешкоджуються тільки експлуатаційні олії, які не містять галогенні вуглеводні, а сірку міс-
тять у кількостях, які не перевищують норми нафтового палива (у даний час ця норма для 
легких нафтових палив складає 0,5%). 
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Технічні параметри установки:  
Маса, кг  2100 

Габарити, м  3,0x3,0 

Потужність, л/кг за добу  600-800 

Гаряче повітря. м3/год (80°С)  2600 

Тепла вода. л/год (80°С)  1000 

Вода охолодження, л/год  300 

Теплообмінник, ккал/год  50000 

Продувний вентилятор:  

потужність  

0,55 кВт 

(390 м3/год, 1320 Па) 

 
Висновки. Таким чином, запропонована високоефективна і малоенергоємна установка 

для спалювання відходів дозволяє довести викиди шкідливих речовин у навколишнє приро-
дне середовище до норм гранично допустимих концентрацій. 
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