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АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИ ОСАДЖЕННЯ ЗАВИСЛОГО ПИЛУ 

 

Бардіян Р. О., НУЦЗУ 

НК – Антошкін О.А., НУЦЗУ 

 

Виробничий пил утворюється в результаті механічного подрібнення твердих тіл, тра-

нспортування пилоподібних матеріалів, неповного згоряння горючих речовин і при конден-

сації (розливання металів, електрозварювання і т.п.). 

Небезпека завислого пилу може полягати у негативному впливі його на організм лю-

дини і, при досягненні певної концентрації, появі ймовірності виникнення вибуху. 

Традиційним і найбільш поширеним способом видалення пилу вважається застосу-

вання приладів для механічного видалення та очищення повітря (системи вентиляції та аспі-

рації). Але їх впровадження потребує значних матеріальних і часових витрат. Крім того, 

очищення повітря від часток пилу з розміром менш 20 мкм ускладнено із-за потрібності 

встановлення занадто «густого» фільтру або набору фільтровальних шарів. Тому було розг-

лянуто альтернативні способи очищення повітря від завислого дрібнодисперсного пилу. 

Дослідження в цьому напрямку активно проводяться як вітчизняними так і закордон-

ними вченими. Серед можливих варіантів осадження пилу розглядаються наступні: 

– електростатичний; 

– акустичний; 

– ультразвуковий. 

Загалом ефект пришвидшення осадження пилу з використанням вказаних методів 

обумовлений зростанням швидкості коагуляції часток пилу. Відповідно зі зростанням розмі-

ру часток вони більш піддаються впливу гравітаційних сил. 

Також для прискорення процесу осадження за допомогою ультразвукових методів де-

які дослідники [1,2] пропонують додаткову фазу для дісперсизаціїї пилу. В якості домішок 

можуть бути використані водний дрібнодисперсний аерозоль, електростатично заряджені 

частки. Вони стають центрами коагуляції та суттєво прискорюють процес осадження. За ре-

зультатами проведених досліджень такий підхід дає відносно непогані результати. 
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