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Приводится физическая сущность явлений, которые протекают в пылеуловителях, определён характер рас-
пределения давлений и скоростей в них. Проанализированы силы, которые действуют на частички аерозоля, что 
позволяет раскрыть физическую сущность процессса движения воздушного потока в проектируемом аппарате, 
опредилить влияние действующих на частички аэрозоля в радиальном направлении сил на характер их движе-
ния, значительно снизить количество экспериментальных иследований по изучению влияния параметров аппа-
рата на эффективность его работы. 
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In clause to be resulted the physical essence of the phenomena which proceed in vertical dedusters, character 
distribution of pressure and speeds in them is certain, forces which act particles an aerosol that allows to open physical 
essence of process of movement of an air stream in the projected device are analyzed,  to define the influence, acting 
particles an aerosol in a radial direction of forces on character of their movement, considerably to lower quantity of 
experimental researches on studying influence of parameters of the device on efficiency of its work. 
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Введение. Темпи зростання ефективності роботи комплектуючих апаратів схем пилоочи-
щення  помітно відстають від вимог до них із точки зору енерго- і металоємності. Виникло 
протиріччя: з одного боку, значно підвищилися потенційні можливості установок для очист-
ки повітря від пилу і вимоги до них, а з іншого – збільшилися проблеми щодо реалізації цих 
можливостей через ускладнення схем пилоочищення. Це протиріччя  зумовило необхідність 
забезпечення підвищених вимог щодо ефективності роботи апаратів пилоочищення, що ви-
значається здатністю установки для очистки повітря від пилу зберігати працездатність протя-
гом певного часу в певних умовах експлуатації. Розв’язання протиріччя, що виникло, шляхом 
проектування схем пилоочищення на апаратах, які характеризуються високою ефективністю, 
малим гідравлічним опором і габаритами, становить актуальну проблему сучасності – очист-
ку повітря від пилу. 
Аналіз попередніх досліджень. Існує два принципово різних шляхи боротьби із забруд-

неннями. Перший – очищення шкідливих викидів промисловості й сільськогосподарських 
підприємств. Другий, найбільш радикальний та економічний, - розробка безвідходних техно-
логічних процесів, які максимально імітують природні замкнуті процеси. Вся сировина, що 
надходить у виробництво, переробляється на корисні продукти або передається на сусіднє 
виробництво. 
До тепер основні зусилля були спрямовані на розширення мережі очисних споруд. Це було 

неминучим, тому що вся промисловість донедавна розвивалася без урахування можливості 
безвідходної технології. Забруднення біосфери ніби планувалися, тобто проектувався завод, 
який повинен був давати розраховану кількість відходів, що викидаються, і паралельно прое-
ктувалися очисні споруди відповідної потужності. 
Будівництво очисних споруд отримало широке поширення в нашій країні, й воно тривати-

ме доти, доки всі наявні виробництва не забезпечать очищення своїх викидів або їх техноло-
гія не стане безвідходною. 
Щоб мати можливість приймати будь-які конкретні заходи щодо усунення тих чи інших 

джерел забруднення біосфери, необхідно, насамперед, виявити їх і встановити зв'язок між за-
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брудненням і його наслідками. Без цього неможливо зрозуміти явища, і тим більше вжити за-
ходів до його припинення. 
Мета роботи. Створення апаратів, які б змогли вловити полідисперсний пил із достатньо 

високою ефективністю і невеликим гідравлічним опором. 
Матеріал і результати досліджень. Для вивчення аеродинамічних процесів, що відбува-

ються у пиловловлювачі з жалюзі складної конструкції та трубою Вентурі, дослідження про-
водилися у двох напрямах:  

- перший полягав у дослідженні аеродинаміки створеного апарата за допомогою 
комп’ютерного моделювання; 

- другий – у вивченні характеристик пиловловлювача на експериментальному стенді. 
При виготовленні моделі пиловловлювача для проведення досліджень були взяті констру-

кції, розроблені автором і захищені патентами на винахід. 
Для вивчення впливу окремих елементів на характеристики сепаратора в цілому було по-

будовано три твердотільні моделі апаратів (рис. 1). Перша (рис. 1,а) – циклон із жалюзійним 
відокремлювачем («модель А»). Друга модель (рис. 1,б) створена на основі першої, з монту-
ванням труби Вентурі перед вхідним патрубком («модель Б»). У третій моделі (рис. 1,в) тру-
бу Вентурі з’єднано патрубком із жалюзійним відокрелювачем («модель В»).  
У процесі дослідження моделювалася робота сепараторів за різних швидкостей потоку 

повітря у вхідному патрубку і при жалюзі різної конструкції, з метою дослідити розподіли 
статичного тиску та складових швидкості потоку повітря в сепараторі, гідравлічного опору 
апарату та його ефективності. 
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а – модель А; б – модель Б; в – модель В 
 

Рисунок 1 – Тривимірні моделі пиловловлювачів 
 

На основі досліджень розподілу швидкостей потоку та статичного тиску приходимо до 
висновку, що в моделі „В” створюються більш сприятливі умови для процесу сепарації час-
тинок пилу з повітряного потоку. 
При швидкості потоку у вхідному патрубку 18 м/с, у сепараційній зоні апарату з жалюзій-

ним відкремлювачем, спостерігається значення тангенційної складової швидкості потоку по-
вітря близько 20-26 м/с. Більш рівномірний характер зміни тангенційної та вертикальної 
складових потоку повітря в апараті моделі „В” повинні забезпечити його вищу ефективність 
порівняно з традиційною конструкцією пиловловлювача.  
Траєкторії руху повітряних потоків у циклоні з жалюзійним відокремлювачем підтвердив 

припущення, які були прийняті при побудові математичної моделі: радіальний стік у корпусі 
нижче жалюзійного відокремлювача практично відсутній. Позитивним фактором також є те, 
що швидкість повітряного потоку у вихлопній трубі є значно нижчою, ніж швидкість потоку 
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у сепараційній зоні. Одержані результати дають змогу чіткіше описати рух повітряних пото-
ків у представленій конструкції апарата.  
При проведенні дослідження руху частинок пилу в сепараторі виходили з наступних мір-

кувань. 
Двофазові потоки з рідкими або твердими частинками моделювалися як рух цих частинок 

у сталому (розглядаються тільки стаціонарні двофазні течії) потоці текучого середовища. Це 
припущення вірне у тому випадку, коли масова частка частинок у двофазовому потоці не пе-
ревищує 30 %, що повністю задовольняє умови, які виникають у деревообробці.  
При визначенні коефіцієнту опору частинок передбачається, що вони, як рідкі, так і твер-

ді, мають сферичну форму. Коефіцієнт опору частинок розраховується за формулою Хендер-
сона для нерозріджених і розріджених, до-, транс- і надзвукових, ламінарних, перехідних і 
турбулентних умов обтікання частинок. Температура частинки визначається за формулою 
теплообміну частинки з навколишнім текучим середовищем. Також ураховувався вплив тем-
ператури частинки на щільність її матеріалу. 
Маса частинки вважається незмінною, а розмір частинки змінюється. Взаємодія частинок 

із поверхнями твердих тіл моделюється або як повне прилипання частинок до поверхні (при-
таманне краплям рідини за не дуже високих швидкостей співударяння), або як ідеальне або 
неідеальне відбивання (притаманне твердим частинкам). Якщо складову швидкості частинки 
по нормалі до поверхні безпосередньо перед її зіткненням із цією поверхнею позначити 

nV 1 , складову швидкості частки по дотичній до цієї поверхні безпосередньо перед її зітк-
ненням із цією поверхнею позначити τ1V , а ці ж складові швидкості частинки  відразу після 
її зіткнення зі стінкою позначити відповідно nV 2  й τ2V  і розглянути відношення 
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відбиванні еп < 1 й ех < 1. 
Виходячи з континуальної моделі двофазної течії, тобто течії взаємопроникаючих конти-

нуумів газової фази й частинок різних фракцій (всі частинки поділяються на фракції за  яко-
юсь ознакою, що дозволяє однозначно задавати початкові умови руху частинок у перетині, 
для якого цей рух розраховується: наприклад, якщо в деякій точці початкового перетину мо-
жуть перебувати частинки різних розмірів, то таким параметром є розмір частинок), при по-
паданні частинок на стінку визначається сумарна інтенсивність налипання частинок на ці 
поверхні за всіма поверхнями, на які випали частинки, за формулою: 
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де N – число фракцій частинок; 
    piM — витрата частинок i-ї фракції, що випали на ці поверхні. 
 
Інтенсивність виносу матеріалу стінок, на які випали частинки (рішення про те, чи приз-

веде випадання частинок на ці поверхні до їх налипання на ці поверхні або до виносу матері-
алу з цих поверхонь, - залишається за користувачем) за формулою: 

 

                                   ( ) ( ) pipiipii
b
pit

N

I
accretion dmdffVKJR 21

1

⋅⋅⋅=∑ ∑
=

α ,                        (2) 

 
 де Кі - заданий користувачем коефіцієнт ерозії матеріалу поверхні, 
     V- швидкість частинок безпосередньо перед зіткненням, м/с; 
     J — заданий користувачем показник ступеня; 
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    ( )piif α1 — безрозмірний коефіцієнт, що враховує вплив на ерозію кута α підлітання час-
тинок до поверхні випадання (щодо нормалі поверхні); 

  ( )pii df 2  − безрозмірний коефіцієнт, що враховує вплив на ерозію діаметра d  частинок. 
 
Більшість частинок діаметром 5·10-5 м досягають зовнішньої стінки циклона, але певна ча-

стина з них досягає жалюзійного відокремлювача, наявність якого перешкоджає їх потрап-
лянню до патрубка виходу очищеного повітря, вони рухаються вздовж нього за спіральними 
траєкторіями і, доходячи до його дна, вловлюються. 
При дослідженні залежності гідравлічного опору пиловловлювача від швидкості потоку 

повітря у вхідному патрубку встановлено, що при збільшенні швидкості потоку повітря у 
вхідному патрубку зростає гідравлічний опір циклона, і при цьому залежність має квадрати-
чний характер. 
Після зростання швидкості потоку понад 20 м/с відбувається різке збільшення гідравліч-

ного опору циклона, тому використання пиловловлювачів за таких режимів є роботи є недо-
цільним. 
Використання жалюзі складної конструкції доцільне з точки зору зменшення гідравлічно-

го опору пиловловлювача. Так, улаштування завитки на кінці залюзі радіусом Rz = 10 мм, дає 
змогу знизити гідравлічний опір моделі „В” із 930 до 706 Па при швидкості потоку повітря у 
вхідному патрубку 18 м/с. Такі результати можуть бути пояснені випрямленням повітряного 
потоку у вихлопній трубі, внаслідок чого – зменшенням турбулентних пульсацій. 
Висновки. Комп’ютерне моделювання підтвердило дані експериментальних досліджень 

про доцільність застосування апаратів зі складною формою жалюзі для вловлення дрібноди-
сперсного пилу в загальному і деревного пилу зокрема, що пояснюється рівномірністю роз-
поділу тисків і суттєвим зниженням перепадів тисків у сепараційній їх зоні, що сприяє кра-
щому перебігу процесу очищення. 
Усі наведені переваги проведення комп’ютерного моделювання на етапі проектування но-

вих пиловловлюючих апаратів, довели можливість створення таких апаратів, які здатні  висо-
коефективно і з меншими енерго- та металовитратами вловлювати дрібнодисперсний пил.  
На даний час створено конструкторську документацію і здійснюється виготовлення уста-

новки для вловлення пилу на ділянці первинної та вторинної обробки деревини, в якій вико-
ристовується апарат «моделі В». 
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