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Шановні колеги! 
Маю за честь вітати всіх учасни-

ків Міжнародної науково - практичної 

конференції «Problems of Emergency 

Situations». 

У сучасному світі проблемні пи-
тання забезпечення безпеки населення і 
захищеності критично важливих об'єк-
тів від загроз різної природи,  підготов-
ки населення до дій в умовах надзвичай-
них ситуацій, наукового і методичного 
забезпечення формування фахівців слу-
жби цивільного захисту стоять особли-
во гостро і вимагають всебічного аналі-
зу і вивчення. Дана конференція дає 
нам таку можливість. 

Зустріч науковців – це прекрасна можливість для відкритого діалогу, налаго-
дження нових контактів між фахівцями, обговорення найважливіших проблем, обміну 
думками, передовим досвідом і знаннями, науково-технічною інформацією в галузі те-
хногенної та пожежної безпеки, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій. 

Забезпечення інноваційних напрямків розвитку системи цивільного захисту, пере-
дові ідей вчених, активне використання сучасних технологій з урахуванням можливос-
тей міжнародного співробітництва сприятимуть досягненню загального результату. 

Сподіваюсь, що отримані результати, об’єднані в збірнику Конференції, будуть 
корисними для всіх учасників, стануть вагомим внеском в розвиток науки, дозволять 
розробити нові методи попередження та подолання надзвичайних ситуацій і знайдуть 
своє застосування в практичній діяльності і в подальшій науково-дослідницькій роботі. 

Бажаю всім учасникам невичерпної енергії на шляху нових наукових звершень, 

придбання партнерських і дружніх контактів, результативних рішень, творчої насна-

ги та успіхів у професійній діяльності! 

 
 

 

Ректор Національного університету 

цивільного захисту України Володимир САДКОВИЙ 

 

http://univer.nuczu.edu.ua/img/news/18997/1.pdf
http://univer.nuczu.edu.ua/img/news/18997/1.pdf
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Бардіян Р.О., студент 
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Поява пилу у повітрі – це нормальне явище для багатьох техноло-

гічних процесів (деревообробка, виготовлення комбікормів, видобуток 

корисних копалин та ін.). Поява у повітрі дрібних твердих часток, по – 

перше, погіршує умови праці і може призвести до появи у персоналу 

хронічних захворювань органів дихання (бронхіт, силікоз, туберкульоз 

та ін.). А по – друге, певна концентрація горючого пилу у повітрі може 

спровокувати виникнення вибуху, який, відповідно, призведе до значних 

матеріальних втрат, а може і до загибелі людей. Крім того осадження 

пилу на технологічному обладнанні може зашкодити його роботі, вивес-

ти його з ладу. Тому питанню попередження появи пилу у повітрі і опе-

ративному зменшенню його концентрації на промислових об’єктах по-

винна приділятися особлива увага. 

Існують декілька способів осадження дрібнодисперсного пилу: 

 механічний; 

 вологий; 

 ультразвуковий; 

 електромагнітний. 

Механічний спосіб осадження є найбільш розповсюдженим та широ-

ко застосованим. Реалізується він в стаціонарних або мобільних системах 

вентиляції та аспірації. Мобільні системи осадження (уловлення) пило ма-

ють, як правило, невелику продуктивність тому використовуються у не-

складних умовах при малих концентраціях пилу, або для покращення стану 

на локальній ділянці. Стаціонарні системи вентиляції та аспірації можуть 

мати значну потужність і очищувати повітря від значних концентрацій пи-

лу. Але обладнання об’єкту такими системами потребує значних витрат за 

придбання обладнання та монтажні роботи. Крім того не завжди є можли-

вість змонтувати таку систему на вже функціонуючому об’єкті із – за необ-

хідності прокладання повітропроводів значного діаметру. 

Принцип роботи апаратів вологого очищення полягає в тому, що пи-

лові частинки приводять у контакт з рідиною, яка видаляється з апарату ра-

зом з пилом. Для підвищення ефективності очищення рідина подають у ви-

гляді туману або великих бризок. При такому підході площа контакту воло-

гих часток з пилом зростає і «ефективна робоча площа» збільшується. При 

цьому дрібні краплі зливаються з більшими, їх маса збільшується і швид-

кість осідання яких набагато вище. 

В основу роботи ультразвукових методів осадження пилу покладена 

спроможність акустичних полів прискорювати коагуляцію (збільшення діа-
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метру) часток пилу. Відповідно збільшується їх маса і прискорюється шви-

дкість їх осадження навіть без додаткових зусиль, а лише завдяки впливу 

сил земного тяжіння. Цьому напрямку присвячено багато робіт [1, 2 та ін.]. 

Для прискорення процесу осадження пропонується за допомогою ультраз-

вукового інгалятора вводити в середовище, яке необхідно очистити від пи-

лу, рідину (наприклад, звичайну воду) у вигляді дрібного аерозолю. Це до-

зволить набагато швидше і ефективніше осаджувати забруднення розмірами 

близько мікрона і менше. Єдине обмеження на використання рідини при 

ультразвуковому осадженні – можливість хімічної взаємодії рідини и 

пилу. Роль ультразвукового випромінювання в цьому процесі, з одного 

боку, в створенні так званого акустичного вітру і здуванні дрібного пи-

лу, а з іншого – він «зганяє» частки в області пучностей хвиль, де фрак-

ції швидко злипаються, стають великими, важкими і випадають в осад 

під дією сил гравітації.  

Ще один з відомих способів осадження аерозолів, в тому числі шкід-

ливих і небезпечних, заснований на застосуванні електричного поля. При 

цьому ефективність впливу електричного поля на аерозолі різних фізико – 

хімічних властивостей і дисперсності може бути різна. 

Осадження зважених в газі твердих часток під дією електричного по-

ля має переваги в порівнянні з іншими способами осадження. Дія електрич-

ного поля на заряджену частку визначається величиною її електричного за-

ряду. При електроосадженні часткам невеликих розмірів вдається передати 

значний електричний заряд і завдяки цьому здійснити процес осадження 

дуже малих частинок, який неможливо провести під дією сили тяжіння або 

відцентрової сили.  

При проходженні іонізованого потоку газу в електричному полі між 

двома електродами заряджені частинки під дією електричного поля пере-

міщуються до протилежно заряджених електродів і осідають на них. При 

цьому спостерігається слабке підсвічення газу навколо провідника, який 

носить назву коронуючого електрода. Іони, що мають той же знак, що і ко-

ронуючий електрод, рухаються до іншого, осаджуючого електроду, який за-

звичай з'єднаний з позитивним полюсом. 

Частина межелектродного простору, що прилягає до коронуючого елект-

роду, в якій відбувається ударна іонізація, називається коронуючой областю. 

Ефективність такого методу осадження пилу наглядно проілюстровано в 

багатьох роботах як вітчизняних, так і закордонних вчених [3 – 5 та ін.]. 

Таким чином, існую багато методів осадження пилу з частками різно-

го розміру, які можуть бути використані як альтернатива традиційним ме-

ханічним способам очищення. 
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