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МОЖЛИВОСТІ ЩОДО ПРИСКОРЕННЯ ОСАДЖЕННЯ ПИЛУ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО ПОЛЯ 

 

Сєряк О.І. 

Антошкін О.А., к.т.н., викладач 

Національного університету цивільного захисту 

 

Під час проведення деяких технологічних операцій (деревообробка, 

виготовлення борошна, транспортування подрібнених речовин, добича ко-

рисних копалин та ін.) у повітрі може з‘являтися завислий пил. Його кон-

центрації за певних умов можуть досягати небезпечних значень. Вплив 

цього пилу може бути негативним з точки зору екології, пожежної та тех-

ногенної безпеки, здоров‘я людини. 

Одним з методів осадження завислого пилу є застосування електрос-

татичного поля. Дослідженню ефективності такого підходу присвячено ряд 

робіт [1, 2]. Але у згаданих роботах не розглядалися шляхи вдосконалення 

приладів з урахуванням особливостей їх технічної реалізації для конкретного 

об‘єкту. Слід зазначити, що електростатичні фільтри можуть бути реалізова-

ні як в стаціонарному виконанні, так і у вигляді мобільних пристроїв.  

Існує декілька шляхів збільшення продуктивності електростатичних 

фільтрів. 

1. Збільшення напруги, яка подається на електроди. Такий шлях дає від-

чутне збільшення кількості осілого пилу. Але при цьому збільшується енерго-

споживання системи осадження. Крім того, підвищуючи напругу, слід збіль-

шувати і відстань між пластинами-електродами для запобігання утворення 

пробою між ними крізь повітря. Також збільшення напруги на електрода ро-

бить такий прилад більш небезпечним для оператора. Тому для мобільного 

електростатичного фільтру такий варіант удосконалення не є найкращім. 

2. Збільшення площі електродів. Більша площа пластин дозволить 

збільшити кількість часток завислого пилу, на який впливає електростатич-

не поле. І, відповідно, збільшити площу для осадження. Але такий підхід 

може бути використаний лише для стаціонарних установок. Бо в мобільних 

модифікаціях можливості зміни розмірів електродів суттєво обмежені. 

3. Збільшення інтенсивності повітрообміну через зону осадження. В 

звичайному режимі експлуатації електростатичного фільтру між пластина-

ми спостерігається переміщення повітряних мас. Так зване «іонне повітря». 

Для збільшення контакту неочищеного повітря з пластинами-електродами 

можна обладнати електронний фільтр системою примусової вентиляції. 

Але в роботі [1] було відмічено факт інтенсивного забруднення поверхонь 
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в місці утворення завихрень від системи вентиляції. Що призведе до змен-

шення часу роботи підшипників крутного вузлу вентилятора. Тобто таке 

вдосконалення електростатичного фільтру ускладнює його технічне обслу-

говування. Також додавання до конструкції приладу енергоспоживаючого 

вузла підвищує собівартість процедури очищення повітря. 

Таким чином, існує декілька шляхів вдосконалення електростатич-

них фільтрів, які використовуються для осадження завислого пилу. Але всі 

вони мають певні недоліки. Тому в кожному конкретному випадку необхі-

дно обирати компромісне технічне рішення для вдосконалення системи 

захисту людини та навколишнього середовища від негативного впливу на 

них завислого пилу. 
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Всім добре відомо, що для зменшення травматизму на робочому мі-

сці потрібно своєчасно ідентифікувати небезпеки. Процес досить складний 

і потребує ретельного відпрацювання технологічних операцій для виявлен-

ня всіх суттєвих факторів. Тому в якості допомоги фахівцям з безпеки пра-

ці з’явилася ініціатива «Work to Zero», яка започаткована Національною 

радою з безпеки США метою якої є всебічне висвітлення актуальної інфо-

рмації про найбільш поширені професійні ризики та інноваційні технології. 

Зокрема наводяться приклади з успішного застосування доповненої віртуа-

http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/9311/1/
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