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Акллалыпе I ь теми. 11 ере важна бшышсть про нее'ж хтм’шноУ. 
мегалур! шноУ. прничорудноУ иромисловоеп. в и роб ни шва бу;пве’льних 
матер1ал1в супроводжу ютьея у творениям рпиого виду неоднориннх систем 
(счспенч’н, нил, гуманн, емульсп. ниш), я к 1 найчастнпе \ вигля;п [идход'ж 
виробпипгва по грапляють в навколиилк середовише. чабрудиюючи воду 1 
IЮВ1 гря. Як найважливнпу проблему бечпсчного ’юпуванпя людськото 
сусшльства с.нд рочглядати чменшегшя чабруднения атмосферного новпря. яке 
( основним середовшцем життспяльпосп людини, вщходами ТУ гоеподарськоУ
Д1ЯЛ Ы ЮС ГI.

У ланий час у рпних краУнах постнпю ч'являються ноги гехгпчгп часоби 
для чапобпання «юрудненню повпряного середовища 1 боротьби ч ним. 
нричому досконалигн I все складншн. Це вщображасться на Ух вартосп, яка 
склада< вгт 10 до 40 -  50% вартосп обладнанпя основного виробнинтва. Мри 
иьомч рочвигок пилоочиспото обладнанпя йде як шляхом счвореиня яклсио 
нових г и и I в аиарапв, гак I шляхом створеиня пиловловлювач!в. у яких 
гкхднуюгься принциии дп юлькох уже в1дом их апарапв. Зважаючи на 
наявгнсть стандартного га добре в}дпрацьованото у гехнолопчно.чу плат 
обладнанпя, у другому випадку вдапъся не лише гпдвищиги ефективжсчь 
очищения 1 чничити вар 11сгь Гюто в пор'жпяшп * внкорнсганням окремих 
апарапв, принцнпи ;;нУ яких ногднуються, але й скоротити виробпич1 плоии. якл 
шймас це обладнанпя.

Гом\ актуальною с: лапа дисерташйпа робота, в яклй виринусться 
проблема створеиня нових ефективних пилоочисних апараив, у яких 
иосднуються нринпипи д’н иайпоширсиппих гидцентрових пиловловлювач!в -  
ни клон 1 в - I жалючжних апарапв.

ЗвЧ п о к  роботп \ науковпмп щкн рамами, планами, темами

Тема диссртацшиоУ роботи вг’нюв1дас пауковому иапряму кафедри 
обладнанпя харчових технологи! Тсриошдьського натопалы ю го гехшчного 
университету гмет 1вана Пулюя. Дисерташя виконана в межах науково- 
дослшпоУ роботи «Р.колопчно чиста енергетпка га ресу рсочбернаюч'1 
10X1 юл0111». шо виновник науково-техIичн 1 й протрам'| Мнистерства оевгги 1
науки УкраУни (№  держресстраци 01941)29586).

Днал> ? основного ш1с»у, науковоУ н о ви яш ,  практичного  шачеини, 
оцпповання дое I о в 1рпос I 1 та обгруп 1 ованое 11 висновкчв

ОбЧктом доелшжепия дисергацппюУ роботи автор вичначас пронес 
очищения чапилепих поток’ж у створених вшнептрово-шерцшних 
пиловловлювачах ч жалючшним вьчведенням новпря. У рамках об'скга

г .



доапджувалися пдродинам1ка апарапв га пронес сепарацп гвердоУ фази п 
запиленого потоку.

У  в стугп обгрунтовано актуалыпсть проблеми, яка вирппусться, 
сформульовапо мету I завдання досчпджспь, охарактеризовано паукову новизну
1 практичне значения отриманих результатов, наведено вщомосп тодо 
апробац’п роботи.

У першому розд1л I розглямуто основи шершйного роздтення 
неоднор1дних систем у найпоширешших пило вловлюваних апаратах - 
вишентрових (циклонах), жалюзшних, апаратах ’п зусгр1чними закрученими 
потоками (3311) 1 проведено критичпий аналп джерел лператури, в яких 
вирипуються питания пошуку можливих шлях1в удоскопаленпя Ух з метою 
пократеиыя основних показниюв робот гпдвишення ефективносп 
пиловловлювання 1 знижения пдравл1чного опору.

Зроблено висновок, пю можливоси покращенпя них показниюв у 
вказаиих пиловловлювачах лише внесениям зм’ш в конструкцпо Ух окремих 
елеменпв практично вичерпаьп. Для досягнення вшчутного пократепня них 
показннюв, а також зменшенпя енерго 1 металосмност! потр1бно шукати ппш 
ршення.

Одним 13 таких рппень с створенпя пиловловлювач1в, у яких були б 
посднаш принципи дп кшькох апарат1в, зокрема в’щпентрових I жалюзшних, то  
й вирппусться вдашй робот!.

Для досягнення поставлено!' мети вибрапо й обгрунтовано напрями 
необх1дних розробок I доапджень.

У другому розд 1л 1 розкривасться фпичпа суть пронеав, якл повишп 
пропкати в кожному 13 трьох створепих миловловлювальпих апарапв, 
показано, на усуненпя яких недол1к1в базових апарапв направлен! п чи ’шпп 
КОНСфуКЦППН рипеННЯ 1 ЯКОЮ М1рОЮ вони зможуть пократити показники 
роботи в нових апаратах комб’шовапоУ д!У.

Обгрунтування можливосп й Д0 1 ПЛЫЮСТ1 поеднання в одному апарап 
приНЦИ1Пв дп кллькох апарапв проведене на основ! аналпу конструкшй I 
роботи апарапв, принципи дп яких по( днуються. Створенпя киькох 
конструкшй продиктоване прагненпям усупути осношп педол1ки них апарапв 1 

пократити показники роботи - збшыпити сфектившсть пиловловлювання I 
змепшити пдравл 1чний ош р-у нових апаратах.

Рпленпя застосувати жалюзшне в1дведення пов1тря в одних 13 
найефективппних па сьогодж пиловловлювачах - апаратах 13 зустр1чиими 
закрученими потоками (ЗЗГ1) повинно забезпечити не лише шдвищення 
ефективносп пиловловлювання, а й усупути утвореппя в них апаратах так 
званого «осьового джгута», зумовленого тим, шо 15 бсзпосередшй близькосп в1д 
ос1 апарата вгдцентрова сила, шо ;пс на частники пилу при обергангп пило 
пов1 грЯного потоку, незначна й недостагня для вшкидання них частинок до 
перифер'п пиловловлювача, де вторинпим потоком газу, шо опускасться зверху 
вниз, вщкинут! частички транспортуються у бункер. Тому частники, ям 
знаходяться у центр! потоку, безперешкодно виносягься потоком очишеною 
газу, який шдгпмасться знизу вверх. Внасл!Док нього зпижусться ефектившсть.

Для дослщжень були виготовлеш три апараги з рпним д1аметром 
корпуса. Кр!м того, була передбачепа можливють дослщжувати ш апарати без



релйток та з рсиГггкою, то  обсртапься. Корпуси апарапв були виготовлеш з'| 
скла, то  давало можлшнсть в1зуально спостернати за ироцесом, який пропкас 
в них.

Створення батарейного циклона, в якому заметь звичайних циклониих 
елеметзв використовуються елементи з жалюзжними репптками, 
аналопчними тим, шо використовуються в пиловловлювачах з жалюзшним 
вщвсденням новгтря, продиктоване, в першу черту, прагненням усунути 
основиий недол*1к них апарапв - зменшення ефективпосп пиловловлювання 31 

збшыиенням д1аметра. 3 ’пппого боку, гаке рпнення повинно усунути й 
основиий педол1к циклониих елемент1в - турбул1зац1ю гюв'ггряного потоку при 
зм!н! напряму його руху 1 винесеиня ним частини вже видшеного пилу.

У корпус! апарата розм!тено 8 циклониих елеменпв у два ряди по чотири 
в кожному. Д1аметр циклониих елемент!в 0.1 м. Розрахункова оптимальна 
продуктившеть 0,035 м'7с (125 м7год) кожного. Загальна продуктивн!сть 
циклона 0,28 м ’/с (1000 м'7год). Циклони мають закручуючи елементи. 
Передбачено досл1дження апарапв 31 сгупепевим в1дведенням пилу.

Георетичп1 викладки 1 консгруктийн! решения, прийняп при сгворепи! 
наведених вшце ииловловлювач!в, л о г 1 ч п 1, достатньо обгрунтован’| необхщними 
розрахунками 1 посиланнями на необхццп джерела. Перев1рити Ух досгов!р1псгь 
передбачаегься проведениям комплексу експериментальних досл1джень за 
загалыюнрийнятою для такого класу обладнання методикою.

У трстьому розд1Л1 обгрунговано виб1р методики експериментальних 
досл1джень створених. Ця методика иередбачас проведения експериментальних 
дослщжень ниловловлювач!в у два стали: спочатку на не запилеиому пов1тр] 
визначаеться пдравл!чний огпр 1 досл1джусться вплнв на його величину 
режимних 1 консгрукчпйних параметр!в, а 1псля цього визначаеться 
ефекгившеть пиловловлювання 1 досл!джусгься внлив на п величину гих же 
параметр! в.

Методика регламенту^ вимоги як до обладнання степ;цв, на яких 
досл!;гжуюгься пиловловлювач!, так I до експеримеитального пилу, який 
використовуеться для штучного запилення пов’пряпого потоку 13 заданою 
кош 1сн тра!нею.

Визначсння дисперсного складу експеримеитального пилу як 
початкового, так 1 вловленого в апаратах, с важливим етапом при визиаченн1 

ефективност! вловлюваипя. Запропоповаи1 автором два иов1 пристроТ 
дозволяюсь зиачно скоротити цей час, а, отже, 1 загальну гривал1сть 
досл1джень. У першому дисперсний склад визначасгься за швидк!стю 
осадження частипок у р!ди1п, в другому - за швидкчетю витания частинок у 
Iюв1 гр1. Для проведения екснериметзв використовувався кварцовий пил 
густи ною р=2650 кг/м' з ме;панним д1аметром 55()=(8±0.5) мкм. Регламентована 
величина початкОвоТ копцентрац!Т пилу С и=3 г/м'.

Для проведения експериментальних дослщжень автор використав 
досконалу методику, в якш узагальпен! крапи положения методик оргашзашй - 
розробник!в пиловловлювального обладнання. Тому резулыати доемнджень 
наведен! у вщповщност! з вимогами ц1сТ методики для можливост! пор1внянпя 
Ух з такими ж показниками ’ппних пнловловлювач!в.



У четвертому роздЫ наведено результата екепериментальних 
дослщжень основних иоказниктв роботи етворених пиловловлювач1в.

ОснОвними залежностями при визначешп пдравл1чного опору с 
залежносп вграТ тиеку вщ швидкост! газового потоку в апарап, а при 
визначешп ефективносп пиловловлювания - и залежносп в1д швидкосп пило 
газового потоку.

Дослужено ВГ1Л И В  С Ш В В 1Д Н О Ш С Н Н Я М 1Ж  первипним I вторинним потоками; 
можливого обертання жалюзшиоУ реппгки I швидкосп обертания; кшькосп 
лоиатей завихрювач1в нервинного потоку; р1впо.\пршсть вщведення очитеиого 
повпря за виеотою жалюзшноУ решпки. За результатами зроблеш висновки 
щодо дощлыюсп тих чи 1НШИХ рниень в його конструкпп 1 режимах 
експлуатацй.

Визначеио певний д1апазои (1,5 - 2) сгпввщношення вториииого I 
первиниого поток!в повпря в анарат1, при якому втрати тиеку .м!|пмалы11. 
Оектльки витрата вториииого потоку до вол 1 значна, го для роботи 
пиловловлювача з повним наван гаженням ней пот!к доц1льно нодавати 1еж 
запиленим. Це дозволят викориетовувати один вентилятор, а, отже, ироводити 
нроце.е очищения з меншими сиергетичними затратами, що знижуе його 
вар 1тс 11,.

Всгановлено, що обертання жалюз1ЙноУ реппгки на втрати гиску в апарап 
практично не вплива( 1 конструк1пя пиловловлювача значно снрощусться.

Збьчыпепня числа лоиатей завихрювача сприяс зниженшо вграт тиеку, 
забезпечуючи плавн!ше введения потоку в анараг. Оигимальними прийнято 
завихрювач'1 з 4 лопатями.

Однаков) значения перепаду гиску за виеотою жалюз'жиоУ репГггки 
св1дчать про р1вном1рне в1дведення пов1тря через бокову поверхню п, що с 
важливою умовою ефекгивноУ роботи пиловловлювача.

ПОР1ВИЯННЯ величин г!дравл!чного опору батарейного циклону з 
жалюз1йнйми елеменгами 13 закручуючими (наиравляючими) апаратами гипу 
«гвинг» I наиравляючими апаратами гипу «розетка» св1дчить, що паправляюч! 
типу «гвиит» спворююгь менший ошр у никлопних елементах. При 
оптималыпй швидкост! иов!тряного потоку и,=3,5 м/с коеф|ц!гпг г1дравл!чного 
опору пиловловлювача з апаратами гипу «гвин г» складас 68, а з апаратами гипу 
«розетка» - 102.

За результатами дослщженпя пдравл1чного опору циклону 31 ступеневим 
в!дведепиям побудоваио ряд г р а ф ’н ш и х  залежное гей: пдравл1чного опору В 1Д 

В Х 1Д Н 01 Ш ВИ Д КО С Т ! ГЭЗО ВО ГО  П О ГО К у ; г !д р а В Л 1ЧИ О ГО  опору В 1Д ф 1К Т И В Н 01

швидкост! газового; г!дравл1чного опору в’щ швидкост! ироходження газу через 
жалюз1Йну реппгку; пдравл!чного опору в1д швидкост! газу у вихлопп!й трубк 
гщрав^чиого опору В1Д продуктивност!.

Гакт ж залежносг! всгановлен1 й побудоваш гакож для пиловловлювача 
;памегром 0,1 м тд досл’щжеи! три коисгрукгпУ ко1пчного днища п’щ 
жалюз!йною реппгкою з кутом при вершин! 60", 90" 1 120" В 1Д П О В 1ДНО, а гакож 
три конструкци в!д^едення очищеного газу 13 апарата: вихлоп в атмосферу, 
вщведепня через кол 1 но, вщведеиня через дифузор. Цсй апарат, як 1 апарат 
д’шмётром 0,4 м, досл1джувався в двох режимах: шд гиском I И1Д розр!джепиям.



Побудовапо й проанашзовано вщповщш залежносп, зроблено певш 
висновки про допдл ьшсть тих чи 11 ш 1 их рппень, прийнятих при створенш 
апарат1в.

У м’ягому розд1Л1 ви кладе! ю метод и теоретичного визначення основних 
показниклв робот створених пиловловлювач1в: пдравл1чного опору й
ефективпосп пиловловлювання, наведено результати розрахунюв й оншювання 
придатпосп Тх пор1внянпям з даними експериментальних дослщжень.

Визначення пдравл1чного опору апарапв за кшькома р'|зннми 
методиками показано, то  ушверсальноУ, придатноТ для вечх апарат1в, не 
виявилося. Для кожного з них рекомендована пщивщуальна методика. Про 
результати провсдсних розрахунюв 1 Ух порпшяння з скспериментальними 
даними можна судити за пор1вняльними таблинями, наведеними 15 дисертапн й 
автореферат!.

Рпним був гпдхщ 1 до питания теоретичного визначення ефективпосп 
пиловловлювання в створених пиловловлювачах. Зумовлене таке рпнення як 
прагненням найповнппе врахувати конструкщйш й режимн1 особливост! 
кожного з них, так 1 виявиги найпридатн1шу для практичпоУ реалнзанй’, 1, в м1ру 
можливос 11, ун1версалы1у для апарапв цього типу.

] [ : \ я  розрахунку ефективносг! пиловловлювання в Ж В П  використано 
метод, вперше розроблений автором I засюсований для двох конструктнй 
ранппс створених апарат1в з жалюз1йним вщвсденням повпря.

Розв’язок системи р1внянь руху частинок на НОМ дозволяс побудувати 
трасктор1У руху частинок пилу в апарап, то  достатньо для розрахунку 
ефектийност1 в1дцентровоУ (никлонноУ) сепарацй'. Розраховувались траскторй’ 
руху частинок д1аметром в1д 1,0 до 63 мкм, як*1 входили в пиловловлювач па 
р13НИХ В1ДС Танях  В1Д реши кн.

Розрахунки проводились при середнш швидкост1 мов’пря в канал! в межах 
вщ 16,0 до 30 м/с. Для кожного штервалу часу визначались координати 
частинок, швидк1сть 1 зм11неыпя частинок за висотою апарата.

РоЗд’пшюча здаппс1ь жалюз1ЙноУ репптки оц1нювалась як р!знипя м1ж 
показниками загального ступсня очищения 1 розрахованим ступепем циклонноУ 
сепара1пУ. Справедливють такого 0 1Йнювання псрсчйрялась шляхом пор'шняння 
ефсктивност! пиловловлювання апарата з реппткою з ефектишпетю його ж 
апарата без репп тки.

Розрахунок ефективпосп пиловловлювання в батарейному циклош з 
жалюз1йними елемеп тами проводився за двома методиками.

За першою з них розрахунки узагальнеш у вигля;й р1вняння для 
визначення критичного розм1ру частинок, що вловлюються в ньому.

Задругою методикою пор1внювався час перебування частники в апарап з 
часом, необхщним для досягнепня нею корпуса апарата, дс вона вважалась 
вловленою.

За шшим вар1антом розрахунок зводився до визначення критичного 
розм'фу частинок, як1 можуть досягти ст1нки корпуса, та повишп бути вловлен1. 
При в 1 дом ом у значенн! критичного ;йамегра за граф1ком 1нтегральноУ функлиУ 
розпод1лу пилу визначасться сфектив!псть пиловловлювання.



Для вс IX 11иловловлювач1в проведено оцппования ефективносп 
пиловловлювання 1 за стохасгичною моделлю. Наведено пор1вняльну таблиню 
ПОКаЗНИКЛВ роботи ВС1Х ПИЛОВЛОВЛЮ ВаЧ1В.

У шостому розд1Л1 розкрито суть рнлень з практичного засгосування 
результат* розроблень 1 доагпджень.

Для вс 1 х створених пиловловлювач1в розроблепо методики розрахунку 
показниюв Ух роботи 1 конструкшйних розм! р! в. Розраховагп роз\при 
пил0 вл0 влювач1в 1 Ух елеменпв наведено в долях внутрппнього д1аметра 
корпуса.

Побудовано графжи залежностей них розм1р1в вщ продуктивности гцо в 
комплекс! з методами розрахунку пдравл1чпого опору й ефективност! 
пиловловлювання дозволяють вже на стали проектування очисних систем 
оцшити придатшеть заиропонованих пиловловлювач1в як з точки зору 
показниклв роботи, так 1 з точки зору розм1р1в у М1сцях Ух встановлення.

3 метою прискорення впровадженпя запропопованих пиловловлювач1в в 
конкретних умовах виробниптва на заключних етапах експернментальних 
дослщжень на експериментальному стенд1 проводились дослщження 31 
вловлювання в них пилу, т о  утворюеться в виробничих умовах.

Важливим показником при ошнювагпп дошльносп засгосування 
ПНЛ0 0 ЧИСН01 о обладнання с питом1 затраги на очищения. Для запропопованих 
апарапв гп дан! гакож наводиться.

11ракшчне засгосування пиловловлювач1 зиайшли па шести промислових 
шдприс мствах. Сумарний економ'шпий ефект В1Д засгосування. розрахований за 
методикою 1 не ги гуту «Лснгипрогазоочпстка» з урахуванням особливостей 
виробництв 1 компоновок очисного обладнання, склав 1628,7 тис. грн/рж.

На основ! анал1зу умов ращонального використання близьких за 
принципами ;пУ апарат1в, результат1в проведеннх дослщжень 1 доевщу 
експлуатанп створених рашше пиловловлювач'ж з жалюзйпшм в’щведенням у 
реальних умовах виробництв, розроблеш рекоменданп то  до Ух ращонального 
засгосування й експлуатагнУ.

Дослщжеш пиловловлювач1 можуть використовуватись як самостшш 
очисгп агрегати, однак в биыпосп випадюв рашопалыпше використовувати Ух 
на попер'едшх ступенях перед апаратами гонкого очищения: електрофшырами, 
рукавними фшырами, мокрими пиловловлювачами. Г уз потр1бно проводит 
ОПТИМГВаЦНО, суть ЯКОУ ПОЛЯ гас В Н аЙ ВИ П Д Н П П О М у р О ЗП О Д Ш  техноло! 1ЧНОГО 
навантаженпя м1ж ступенями 1 забезпечешп проведения пронесу з 
максимальною ефектившетю и мппмалышми затратами.

Вирппусться ця проблема шляхом побудови в математичшй форм1 

тех1пко-сконом1чних моделей об’екпв, якл о т  импуються, гобто р1внянь, в яких 
були б зв'язаш конструкшйпо-техполопчш й тсхшко-екопом1Ч1п параметри.

Для вслх запропопованих пиловловлювач*1в гака оптим1зац1я була 
проведена за методикою шетитуту «Лснг ипрогазоочпстка».

Як апарати тонкого очищения в очисних системах шеля запропопованих 
пиловловлювач’ш можна викорисгати апарати мокрого очищения чи магнггний 
пиловловлювач, запропоноваш автором. Конструкнп них апарат1в 1 способи 
очищения в них захищеш патентами УкраУпи на корисш модель



Висновки с повною \прою обгрунтованими 1 11!дсу мовуючъ результати 
виконаноУроботи.

Н ай сутн  виш  пауков! р е з у л ь т а т , икч о гр и чав  злобувач особисго:
теоретично обгрунтовано можлшнсть пщвшцення ефективносчч 

пнловловлювання шляхом створення апарапв, в яких поеднаш принципи д1У 
вщцентрових 1 жалюзнпчих пиловловлювач1в;

встановлено математичш залсжносчч для розрахунку пдравл1Чного 
опору створених пиловловлювач1в вщ режимних 1 консчрукцшних параметр1в, 
визначено коефщк:нти опору;

отримано аналггичш залежност! для розрахунку ефективност1 
пнловловлювання зг1дно з матемагичною моделлю пронесу сепарацп в них;

вперше запрононовано апал1тнч1п шлсжност1 для визначення
ефективнос п пнловловлювання вщ основних визначальних критер1Ув;

вперше на основ! математичних моделей пронесу сепарац11

запилених поюклв у трьох рпних за конструкп1сю вщпентрово-шеришних
пиловловлювачах запрононовано методики розрахунку ефективносп
пнловловлювання в них;

на основ! запропонованих гехшчних р!шень I проведених 
дослщжень розроблено науково-практичн! основп створення серп 
ПИЛОВЛОВЛЮ ВЭЧ1В, в яких нотднан! принципи Д11 в1дцентрових 1 ЖаЛЮ 31ЙНИХ 
апарап в;

розроблено рекоменда1пУ шо до рацюнального викорисгання 
пиловловлювач!в у конкретних умовах внробпинтва й адаптований до них умов 
метод техн!ко-сконом!чноУ оптимгзацп очисних систем I? впкорпстанням 
сI ворених пиловловлювач!в.

Пракгичпе значения (л римаиих р е з у л ь т а т п о  им ат у :
георетичному обгрунтуванн!, копетруювашп, дослщженн! й 

упровадженн! у впробництво нових консгрукцп! пиловловлювач!в, новизна 
яких шдтверджена патентами УкраУни па випаходи;

П1ДВИЩСН1-П ефекгивност! пнловловлювання в створених апаратах у 
ПОР1ВНЯ1ПП з 1СПУЮЧИМН апаратами такого ж класу;

зниженн! г!дравл1чного опору систем пилоочишення 13 
застосуванням створених пиловловлювач!в в пор’шпяшп з впкорпстанням 
окремпх апарат!в, принципи д1У яких потднан! у створених апаратах;

зменшенш виробничих площ, що займаються системами 
пилоочишення з використанням запропонованих апараччв;

отриманн! загальних розрахупкових залежпосчей, !нженерних 
мечодик розрахунку й 0 1 ппюваш1я ефективноечч пнловловлювання, режпм1в 
робоч и I кричерйв Ух оптимального вибору.

[нженерно-конструкторськ! розробки автора передан! для впровадження 
ппечьом ]пдпритмсчвам. Результати дисерча1пйпоУ робочи впроваджен! у 
навчальний пронес Терношльського на1поналыюго чех1пчного ун!всрсичечу 
гмеп! 1вана I Клюя, зокрема при вивчешп навчальноУ диециплиш «Пронеси I 
апарати харчових виробництв».



О ц ш ю ванпи  достов!риое п га иовиш н  огриманих р е зу л ы а п в
11 а у ко в и х д ос л 1Д же н ь

Дослщження виконаш на високому пауковому р1вш, отримаш результати 
базуються на великому об’см ’1 теоретичного та експеримеитального матер1алу. 
Достов 1 рн 1 с гь та новизна о гриманих результат!в обумовлеш новими шдходами, 
досконалими методиками та приладами. Достов!ршсть тдтверджусться 
визначенням похибок вим!рювань, що лежать у допустимих границях.

Аиалп нуб.пкапш
Основы положения дисертацшноУ роботи знайшли свог вщображення у 

68 наукових нрацях, з них 34 стати у паукових фахових виданнях У кра'Тн и, 8 
статей у заруб!жпих иср’юдичних фахових виданнях, 10 патентов УкраТни на 
винаходи 1 корисгп модели 16 матер1ал1в 1 тез доповщей конференн!й.

В опубл1Кованих у ствавторств! роботах автору дисертан!йно'Г роботи 
належать основы результати дослщжень. Вимоги Департаменту атестацп 
кадр 1 в МОИ УкраТни щодо публжацш матер!ал1в дисертацн повшстю 
дотримаш. 13 опублжованих нрацях висвгглено основы пауков! положения, 
висновки 1 рекомендаыУ.

Робота викладена грамотно, логично завершена. Оформления роботи 
вщповщас вимогам Д АК МОИ УкраТни. Назва роботи ылком вщповщас п
ЗМ1С Гу.

Обсяг рукопису не перевищус встановлених норм. Змют автореферату не 
мае розб'гжностсй 31 змктом дисертацн. Реферат вдало ипострований, якчено 
оформлений.

Аиробацш р е з у л ы а п в  дисер[ ацшноТ р о б о т
Основы положения диссртаыйпоУ роботи, включаючи питания Ух 

науковоУ I практично! доцшьносп, доповщались 1 отримали позитивну оынку 
на Iе) м!жнародних 1 всеукраУнських науково-практичних конференп!ях, 
щор!чних науково-техычних конференшях Терношльського пан!онального 
гехн!чного уыверсигету 1 мснI 1вана 11улюя (1992 - 2015р.р.).

Зауважсш ш  но диссртацшшй робоп
Диссртацшну роботу 0 1Йнен0  позитивно, пршщипових зауважень, яю б 

ставили 1нд сум и! в п достов!рысть, немае. Одпак шд час аналпу магер!ал!в 
дисертацн виникло ряд дискусыних зауважень.
1. На с.8 вказано, що треба «...розробити 1 обгрунтувати единий шдхщ до 

можливостей шдвшцення ефективносп пиловловлювання за рахунок 
поеднання принцип!в дп в!дцентрових I жалюзыних апарапв» га не вказано, 
яких показникчв це стосуеться, що у подальшому ускладнюе сприймання 
матср1алу.

2. У робот! вщеуты узагалыпоюч! висновки щодо впливу на 
експеримен гально отримаш характеристики га па розроблеы автором 
метод и розраху нку нових апарапв урахування властивостей газ!в га часток 
пилу з р1зними ф1зичними властивостями.

3. На с. 17 вказано на адгезыы власти восп частинок, якч визначають Ух 
здатн'1Сть до злипання, та на питомий електричний оыр шару пилу (с. 19), 
але у подальшому не поясшосться чому вплив них властивостей па роботу 
апарапв по доел щжува вся.



4. У робот! зустр'шаються описки, иаприклад у формул! (1.9) у другому 
Р1ВНЯНШ у Л1В1Й чистит пропущено значения маси частки.

5. При опис1 (|>ормул 1.10 ... 1.13 не вкачано чи ( не результатом аналпу 
автора.

6. Для ана:изу ефективного вщцентрового роздшення автор приводить 
критерш Фруда (е.41, ф. 1.42), але не вказуг чи визначено нод!бний 
узагалыпоючий критерш для жалюзшного уловлювача.

7. Ьажаио отримати пояснения чи впливають вторишй потоки па знижения 
закру тки основного потоку уздовж в!с! апарату.

8. Не вказано, чи проводився аналп розподшу тиску по елементам 
пиловловлювача, що важлнво для визначення найб!лып енергови гратних 
конструкт'ивних час тин апарату.

9. 3 тексту роботи не зрозумшо (с. 1 16) чи проводилася автором перев1рка 
розподщу пилу по перетииу анарата га як пей розподш визначався 
роз раху п ко в и м и м его да м и.

10.11а с. 120 дисергаип вказаио то  «одтсю ’п особливое гей розробленого 
пиловловлювача с завихрювач! як первинного, так 1 вторинного потоков» та 
недостатш пояснения у чому ш особливосп полягають з точки зору виливу 
на пдродинамжу апарата.

1 1. На с. 121 вказано, то  греба «...встановиги залежшсть М1Ж ефектившстю 
пиловловлювання 1 пдравл1чним опором апарата» та у подальшому ней 
зв'язок складно в’цюйдкувагн.

12.11а с. 132 вказано, то  «...перевага вишана визначеиню ефсктивност! за 
в!дношениям мае вловленого пилу до подапого як прост1шому, гак 1 

точгпшому» але не ствердження не шдкршлено чисельними нор1впянпями.
13. У роздш 4 викладено досл!дження г!дравл1чного опору га виливу на нього 

жалюз!йно1 реийгки, але не зрозум’пю чи впливаг (окр1м (с.258) коеф'ппгнга 
живого псрер!зу реш1тки) па ней показпик р’гпшй проф1ль лоиатей.

14. У роздш 1 5 при теоретичному опием показииклв роботи анарата
викорисговуюгься !нтегральн! характеристики I кригер’нтнлп залежност! га 
не об труп говусгься чому зроблено такий виб1р, та з якими складнощами 
з!гкнувся автор при спрос! р!шення диферешпйннх р!вняпь руху газу для 
визначення ПОЛ1В швидкост! та тиску, якл потчв вплнваюгь на рух часток 
пилу, або при вибор1 сучасних мего;ив чнеельного розрахунку них 
характеристик.

15. При ОПИС1 та розрахунку ексилуаган!йпих властивостей нового циклопа, шо 
буде працювати у реальних умовах (с.231), не показано, як методика 
перерахупку даних, як1 отримано на стенд!, обгрунтовусться загальио 
В1 домою геор1ею моделювання.

Зазначсп! зауважеппя не знижують науковоТ гцнност! роботи 1 не 
викликаюгь сумн1ву у В1ро] чдиост!. пауковому значенгп, результатах 
практичного використапня проведепнх автором розроблень I дослщжень.

За I а л ьи и Г] в и с н о во к
Дисертатцйна робота Куна В.П. с завершеним пауковим досл'щженням, 

виконаним на актуальну тему. Дисертантом отримано пов1 пауково- 
обгрунтован! результаги, якл в сукуппост! впр’ппують важливу прикладну



проблему роздшення неоднорщних систем шляхом засгосування 
пиловловлювач’ш нових конструкшй, що дозволяюгь проводити Iн пронеси з 
вищою ефекгившетю й мешпими енергетичпими затратами.

Дисертаншна робота в1дпов1дас паспорту спешальносп 05.17.08 Пронеси 
га обладнання х1М1чноУ технологи.

За актуалыпетю, пауковою новизною, практичною значугщетю, ступенем 
опубл1кування результатов та сформульованими науковими положениями 
дисертйщйна робота Купа В.II. «Науково-практичш основи створення 
високоёфективного пилоочисного обладнання комбшованоУ ; ц У »  вцпювцгас 
вимогам «Порядку присуджеипя наукових ступе! п в 1 присвоения вченого 
звания старшого наукового сшвробггника», а УУ автор. Куц Н1 ктор Петрович, 
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