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Предложена конструкция пылеуловителя, который прошел экспериментальные исследования. Разработан 

опытно-промышленный образец для внедрения в процесс выгрузки шихты в коксохимической промышленнос-
ти. 
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Тhe construction of dust-catch which passed experimental researches is offered. An experimentally-industrial proto-

type is developed for introduction in the process of unloading of charge in coke-chemic industry. 
Keywords: dust-catch, experimentally-industrial prototype coke-chemic industry. 
 
Вступ. Майже всі стадії технологічних процесів виробництва кольорових і рідкісних ме-

талів супроводжуються утворенням пилу, який виноситься технологічними й вентиляційни-
ми газами. У ці ж гази у вигляді домішок переходять сірчистий і сірчаний ангідриди, хлорис-
тий водень, хлор, фтор і деякі інші складові перероблюваної сировини. 
Кількість пилу, яка утворюється, – так званий винос або перехід металів у пил – залежить 

від металургійного процесу, його інтенсивності, конструкції агрегату, фізико-хімічної харак-
теристики компонентів шихти (величини, міцності, складу легковозгоняємих металів і спо-
лук і т.і.) і багатьох інших факторів. 
Особливо інтенсивно пил утворюється в новітніх металургійних процесах, таких як відпал 

і плавка концентратів у киплячому шарі і зваженому стані, возгоночних процесах і ін. За 
останні роки проблеми екології стали винятково актуальними. Добре організоване пиловлов-
лення дуже важливе для комплексного й повного використання всіх цінних компонентів пе-
рероблюваної сировини. Так, наприклад, при вальцюванні й шлаковозгонці практично всі 
добуті кольорові й рідкісні метали (цинк, свинець, кадмій, індій) виносяться з газами у ви-
гляді пилу, і неефективне вловлення призводить до значних економічних утрат. Із вищенаве-
деного виходить, що в пил переходить більша частина супутніх компонентів сировини (кад-
мій, германій, талій, селен і інші метали з підвищеною летючістю). Тому пил є дуже цінною 
сировиною для їх видобутку. 
Аналіз попередніх досліджень. Чимала роль у дослідженні аеродисперсних систем і ме-

ханіки аерозолів, розробці і впровадженні високоефективної пиловловлюювачої апаратури 
належить радянським ученим і інженерам. 
Слід зазначити класичні роботи Н.Е.Жуковського і С.Л.Чаплигіна з теорії сніжних заме-

тів; роботи Б.В.Дерягіна та ін. - щодо явища відбиття при зіткненнях між водяними крапля-
ми; дослідження II.В.Петрянова та ін. із коагуляції аерозолів; роботи B.І.Попкова, 
Н.А.Капцова, Б.Л.Шнеєрсона, C.П.Жебровського, В.Н.Ужова й И.Ш.Плотинського в області 
електричного очищення газів; С.Н.Сиркіна і М.М.Зайцева - з моделювання циклонів; дослі-
дження Л.II.Колмогорова та М.А.Леонтовича з теорії броунівського руху і дифузії частинок; 
Н.А.Фукса в галузі механіки аерозолів; І.Є.Ідельчика - з аеродинаміки газоочисних апаратів; 
П.А.Коузова - з аналізу гранулометричного складу пилу і порошків. 

Попередження забруднення атмосфери шляхом ліквідації шкідливих викидів у самому 
осередку є першочерговою, але часто, тією задачею, яку неможливо розв’язати. Тому разом 
із цим виникає проблема вловлення шкідливих газів і пилу з викидів, що потрапляють в ат-
мосферу. 
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Ця проблема породжена необхідністю забезпечення санітарно-гігієнічних норм як до гра-
нично допустимих концентрацій (ГДК), так і до викидів (ГДВ), а також очищення довкілля 
від дрібнодисперсного пилу. 

Аналіз відомих методів сухого пилоочищення довів, що незважаючи на високоефективне 
вловлення грубодисперсних фракцій пилу, вони не можуть забезпечити очищення дрібноди-
сперсних фракцій (менших за 5⋅10-6 м) більш як на 85%, а низка методів підвищення ефекти-
вності призводить до значного ускладнення схем пилоочищення. 

У цих умовах стає актуальною задача розробки та використання нових схем пилоочи-
щення, які б здійснювали в одному апараті декілька ступенів очищення, що засновані на ви-
користанні відцентрових інерційних сил і сил тяжіння. 
Мета роботи. Розробити практичні підходи до вирішення питання боротьби з пилом у ме-

талургійних процесах. 
Матеріал і результати дослідження. Економічне значення пиловловлення полягає не 

тільки у використанні цінних компонентів пилу й газових домішок, а й запобіганні збитків, 
які заподіюються пилом, що викидається в атмосферу, і газами живій природі (лісам, зеле-
ним насадженням), сільському господарству, будівельним конструкціям, тваринному світу й, 
чималою мірою, здоров'ю людей. 
Величина витрат на очищення газів залежить від багатьох факторів: методу пиловловлен-

ня й конструкції апаратури, яка застосовується, особливостей металургійного процесу, ви-
трат енергії й матеріалів. 
У загальних витратах на очищення газів амортизація і вміст основних засобів становлять 

від 20 до 40%, на електроенергію і матеріали доводиться від 20 до 30% витрат, на поточний 
ремонт витрачається від 10 до 20%. 
Трудові витрати на обслуговування обладнання у загальних витратах не перевищують, як 

правило, 10% і постійно скорочуються. 
Капітальні вкладення і вартість основних фондів на пиловловлення залежать, переважно, 

від числа і вартості пиловловлюючих апаратів, обумовлених об'ємами газів, що очищаються, 
і ступенем уловлення пилу. 
Чим вище повинна бути ступінь уловлення (0–5 мкм), тим більші капітальні і експлуата-

ційні витрати на газоочисну установку.  
У табл. 1 наведені дані, що ілюструють взаємозв'язок ефективності вловлення дрібнодис-

персного пилу та капітальних і експлуатаційних витрат (витрати дані в умовних одиницях; за 
одиницю прийняті витрати для звичайного циклону). 

 
Таблиця 1 – Ефективність вловлення дрібнодисперсного пилу та капітальних і  
                     експлуатаційних витрат 
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Циклон середньої ефективності 27 95 1 1 

Циклон підвищеної ефективності 73 125 1,9 1,43 

Сухий електрофільтр 92 15 9,1 1,90 
Рукавний фільтр  99,9 125 5,15 4,10 
Швидкісний пиловловлювач (труба 
Вентурі)  99,6 560 4,55 6,60 
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Підвищення вимог до очищення газів призводить до збільшення частки більш цінного пи-

ловловлюювачого устаткування, але додаткова вартість тонкодисперсного пилу, що вловлю-
ється, вже не покриває непропорційно зростаючих витрат. 
Проте у масштабах народного господарства це компенсується зниженням економічного 

збитку від забруднення атмосфери пиловими викидами і більш раціональним використанням 
продуктів тонкої газоочистки, як більш якісних порівняно з пилом грубого очищення. 
Основними напрямками з розвитку пило- і газовловлення у кольоровій металургії є насту-

пні: оснащення всіх пило- і газовиділяючих металургійних агрегатів ефективними пило- і га-
зовловлювачами; герметизація транспортних пристроїв, шихтопідготівельних агрегатів і ін-
ших механізмів із відводом запилених вентиляційних газів для тонкого очищення їх від пи-
лу; широке застосування кисню в пірометалургійних процесах для зменшення кількості газів, 
що викидаються, і підвищення концентрації в них сірчистого ангідриду для його утилізації; 
використання газоподібних компонентів газів, що відходять, для одержання корисних про-
дуктів (сірчаної кислоти з сірчистого ангідриду й ін.). 
Унаслідок різноманіття властивостей газів, що очищаються, (температури, хімічного 

складу, вологості) і пилу, що вловлюється (у першу чергу дисперсності – величини частинок, 
хімічного і фазового складу, електричних характеристик тощо) на заводах кольорової мета-
лургії застосовуються пиловловлювачі різних конструкцій [1]. 
Пил, який є в технологічних і вентиляційних газах заводів кольорової металургії, за спо-

собом утворення і фізико-хімічним характеристикам може бути поділений на дві основні 
групи: механічний пил і возгони. 
Частинки механічного пилу порівняно великі: від декількох мікронів до декількох десят-

ків мікронів. За хімічним і речовинним (фазовим) складом механічний пил близький до вихі-
дних матеріалів (шихти). 
Частинки возгонів високодисперсні, і в ряді випадків розміри їх становлять десяті й соті 

частки мікрона, а за хімічним і фазовим складом можуть значно відрізнятися від вихідних 
матеріалів, вони багаті летючими металами. 
Уловлювання твердих, а також рідких частинок із запиленого газового потоку полягає в 

тому, що частинки або безпосередньо виводять з нього (наприклад, випадання частинок у 
пилових камерах і циклонах), або осаджують на різних поверхнях і тілах (волокнистих і тка-
нинних фільтрах, електродах в електрофільтрах, у вигляді крапель у мокрих пиловловлюва-
чах і т.д.) і тим самим відокремлюють (сепарують) від газового потоку. 
Основні фізичні принципи виділення (сепарації) частинок пилу із запиленого газового по-

току наступні: 
1) Виділення під впливом сили ваги, рівної FT = mg (пилові камери, газоходи), де т  – маса 

частинки, кг; g – прискорення сили ваги, м/с2. 
2) Виділення під впливом відцентрової сили Fц, що виникає при обертанні газового потоку 

і у багато разів перевищує силу ваги (циклони, батарейні циклони): 

                                                           
R

mF г
ц
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де гω  – швидкість газового потоку, м/с; 
      R – радіус, м. 
3) Зіткнення частинки пилу з осаджуючим тілом під впливом сили інерції (інерційний 

удар). 
Для сферичних частинок пилу, що підкоряються закону Стокса, інтенсивність інерційного 

удару є функцією критерія Стокса (S t): 
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де  d – діаметр частинки, м; 
и – швидкість частинки відносно тіла осадження, м/с; 

nρ – густина речовини частинки, кг/м3; 
µ – динамічна в'язкість газу, Н⋅с/м2; 
D – діаметр тіла осадження, м. 
 
Цей вид осадження спостерігають у тканинних фільтрах (зіткнення частинок пилу з воло-

кнами), скруберах (зіткнення частинок пилу з краплями) тощо. 
3) Пряме осадження, коли частинка пилу проходить уздовж тіла осадження на відстані 

менше радіуса частинки (з припущення, що частинка сферичної форми) і, таким чином, зіш-
товхується з ним. Цей вид осадження відіграє істотну роль у тканинних фільтрах. 

4) Осадження частинок на поверхні тіл під впливом дифузії при проходженні газового по-
току вздовж цих тіл: броунівської (тепловий рух частинок) і турбулентної (за значної турбу-
лізації потоку). 
Дифузійний механізм осадження використовують, наприклад, у тканинних фільтрах (оса-

дження частинок на волокнах під впливом броунівської дифузії), і турбулентних швидкісних 
промивачах (осадження частинок пилу під впливом турбулентної дифузії). 

6) Електростатичне виділення частинок пилу із запиленого газового потоку здійснюється 
під впливом електричного поля на однойменно (негативно) заряджені частинки пилу. 
Електричне поле створюють за допомогою коронуючих електродів, до яких підводять 

електричний струм негативної полярності і високого потенціалу (40-60 кВ). 
Сила дії електричного поля на заряджену частинку Fе = qгранEx, 
де qгран – граничний електричний заряд, Кл; 
Ex – напруженість електричного поля, В/м. 
На електростатичному виділенні частинок пилу (туманів) із газів заснована дія електрич-

них фільтрів. 
7) Виділені при проходженні частинок пилу поблизу нагрітого тіла, частинки осаджують-

ся на більш холодних поверхнях, що оточують нагріте тіло (ефект термопреципітації). 
Частинки пилу можуть виділятися під дією комплексу сил, обумовлених різними фізич-

ними явищами. 
Для глобального вирішення питання боротьби з пилом при металургійних нами запропо-

новані принципово нові конструкції пиловловлювачів, здатних високоефективно вловити 
дрібнодисперсний пил [2].  
Розглянемо один із них, в якому виконання жалюзійного відокремлювача таке, що дозво-

ляє йому обертатися навколо вісі апарата примусово, веде до збільшення дії відцентрових 
сил, запобігає проникненню дрібнодисперсних частинок пилу всередину його, захоплюю-
чись пилоповітряним потоку, до вирівнювання тисків усередині корпуса апарата і запобігає 
виносу дрібнодисперсного пилу вторинним вихорем у патрубок виходу очищеного повітря. 
Пиловловлювач із рухомим відокремлювачем працює наступним чином (рис. 1) – пилопо-

вітряна суміш надходить тангенційно через вхідний патрубок (9) в корпус апарата (1). Під 
дією відцентрових сил частинки відкидаються до циліндричної частини корпуса (1) апарата, 
сповзають під дією сил тяжіння вниз спочатку вздовж циліндричної, а потім конічної части-
ни корпуса апарата до розвантажувального пристрою виходу пилу (12) і через нього у бункер 
(13).  
Частинки пилу меншої маси, які захоплюються потоком уже очищеного від великих фра-

кцій пилу повітря, рухаються до жалюзійного відокремлювача (2), за рахунок своєї інерції не 
встигають за потоком, стикаються з жалюзі відокремлювача і після декількох зіткнень відби-
ваються у зворотньому напрямку до циліндричної стінки корпуса апарата (1), де захоплю-
ються потоком більш масивних частинок пилу і разом із ними прямують до бункера (13). Чи-
сло зіткнень залежить від маси, складу частинок і швидкості руху пилогазового потоку. 
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Рисунок 1 - Пиловловлювач із рухомим відокремлювачем 
 

Очищене таким чином повітря обминає жалюзі з мінімальним кутом атаки, потрапляє че-
рез щілини між жалюзі (3) у середину жалюзійного відокремлювача (2), де за рахунок обер-
тання відокремлювача створюється розрідження. 
Та частина пилоповітряного потоку, яка не встигла пройти через отвори між жалюзі (3) 

відокремлювача (2) у циліндричній частині корпуса (1) при проходячиженні через завихру-
вач (8), набуває обертового руху, завдяки якому основна частина зважених частинок знов ві-
дкидається до стінки корпуса апарата (1) і по спіралі, поступає через розвантажувальний 
пристрій (12) у бункер (13). 
Очищений від великодисперсних частинок пилу, потік повітря разом із дрібнодисперсною 

частиною пилу огинає відокремлювач (2) і направляється по спіралі, яка направлена вверх 
(вторинний вихор), у відокремлювач (2), який обертається. 
У внутрішню частину відокремлювача (2) через форсунку (6) поступає вода, яка відцент-

ровою силою притискається до внутрішньої поверхні кожної жалюзі (3) відокремлювача (2) 
та утримується кільцевим диском (5), розподіляючись по жалюзі (3) відокремлювача (2) рів-
номірним шаром. Невловлений дрібнодисперсний пил, попадаючи всередину відокремлюва-
ча (2) із вторинним потоком, також притискається до внутрішньої поверхні водяного шару на 
стінках жалюзі відокремлювача. 
При збільшенні товщини шару води, яка поступає через форсунку (6), і його частина, що 

виходить за межі диску (5), разом із частинками зкоагульованого пилу викидається у конічну 
частину корпуса (1), підхоплюється потоком великодисперсного пилу, який рухається по 
спіралі вниз до розвантажувального пристрою (12) у бункер (13), а очищене повітря, підні-
маючись угору всередині відокремлювача, через щілини (7) виходить у відсмоктуючу камеру 
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(10) і в подальшому виводяться з апарата через тангенційний патрубок виходу очищеного 
повітря (11), чому сприяє створене розрідження всередині жалюзійного відокремлювача (2). 
Наявність жалюзійного відокремлювача (2) із кільцевим диском (5) у нижній своїй частині 

запобігає виносу дрібнодисперсної частини пилу з апарату разом із очищеним повітрям, що 
сприяє підвищенню ефективності уловлення пилу. 
Для підсилення ефекту відцентрово-інерційного очищення жалюзійний відокремлювач (2) 

має можливість обертатися навколо вісі пиловловлювача за допомогою двигуна (4), і швид-
кість його обертання прямо пропорційно залежить від швидкості входу пилоповітряної су-
міші в апарат через вхідний патрубок (9). Таким чином корегується число обертів двигуна. 
За рахунок обертового руху жалюзійного відокремлювача (2) підсилюється ефект відцентро-
вої очистки повітря від пилу і сила відбиття частинок пилу від жалюзі (скорочується кіль-
кість стикань), що в свою чергу веде до підвищення ефективності очищення. 
Таким чином, у запропонованому пиловловлювачі відбуваються наступні етапи очистки 

повітря від пилу: 
– перша – відцентрова у циліндричній частині корпуса апарату зразу після входу пило-

повітряної суміші у пиловловлювач; 
– друга – інерційна при проходженні суміші через щілини 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. 
Із проведених експериментальних досліджень видно, що ефективність пиловловлювача з 

відокремлювачем із приводом, підвищується на 4-7% порівняно з існуючими апаратами, але 
при цьому гідравлічний опір зменшився в 1,5-1,8 рази, він має постійний режим роботи, не 
змінюючи опір із часом, не потребує очистки через певні години роботи, і досить зручний в 
експлуатації, при цьому зменшилися енерго- і металоємність. Переваги запропонованої 
конструкції очевидні. Збільшення ефективності пиловловлення у запропонованому апараті 
досягається вибором оптимальних параметрів руху пилогазової суміші в апараті. 
Висновки. З огляду на значне підвищення техніко-економічних показників роботи пилов-

ловлюючого обладнання, запропонована конструкція пиловловлювача пройшла експеримен-
тальні дослідження і зараз іде виготовлення дослідно-промислового взірця для впровадження 
у процесі вивантаження шихти у коксохімічній промисловості. 
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