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АНОТАЦІЯ 

 

В даній магістерській дисертації розглядається питання розробки системи 

аспірації та проектування пиловловлювача для деревообробної промисловості. 

В розділі 1 було проаналізовано існуючі установки для аспірації повітря, 

виявлено їх переваги та недоліки. Розглянуто доцільність використання 

найпоширеніших систем аспірації та пиловловлювачів у деревообробній 

промисловості. 

В розділі 2 було розраховано систему повітроводів, розроблено та 

розраховано пиловловлювач для даної системи аспірації. Був проведений 

розрахунок міцності опорної конструкції пиловловлювача. Розраховано втрати 

тиску в системі аспірації та був проведений розрахунковий підбір обладнання для 

роботи всіх систем. Проведений розрахунок товщини стінок повітропроводу. 

Зроблена обв’язка повітропроводів та розміщення пиловловлювача  з обладнанням 

у виробничому приміщенні. 

В розділі 3 була виконана моделювання розробленого нами пиловловлювача 

у програмах SolidWorks Flow Simulation та SolidWorks Simulation, а також 

проведено моделювання навантаження опорної конструкції та потоку повітря з 

деревним пилом. 

Всі три симуляції пройшли перевірку з позитивним показником, тож можна 

зробити висновок, що даний пиловловлювач буде працювати добре, та 

справлятиметься з поставленою задачею. 

  В розділі 4 проведено маркетинговий аналіз стартап-проекту. 

В розділі 5 проаналізовано шкідливі і небезпечні фактори, які виникають при 

роботі на деревообробних промисловостях, та визначено відповідні заходи безпеки. 

Магістерська дисертація містить пояснювальну записку обсягом 132 

сторінок, список літератури, який складається з 16 найменувань, та 8 аркушів 

графічної частини.  
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ABSTRACT 

 

The development of aspiration system and the design of a dust collector for the 

timber industry have been considered in this master's thesis. 

In chapter 1, existing installations for air aspiration have been analyzed, and their 

advantages and disadvantages were identified. The expediency of using the most common 

aspiration systems and dust collectors in the timber industry are considered. 

In chapter 2, the system of air ducts was calculated, a dust collector was designed 

and calculated for this aspiration system. The support contracture strength of the dust 

collector was defined. The loss of pressure in the aspiration system was revealed and a 

calculated selection of equipment for the operation of all systems was carried out. 

Calculation of thick walls of air duct has been conducted. The stud of air ducts and the 

placing of a dust collector with equipment in the production facilities have been made. 

In chapter 3 we simulated the dust collector developed by us in SolidWorks Flow 

Simulation and SolidWorks Simulation programs. Simulation of the supporting structure 

loading and simulation of the air flow with wood dust were performed. 

All three simulations were tested with a positive indicator, so we can conclude that 

the given dust collector will work well and will manage with the task. 

In chapter 4, a marketing analysis of the startup project has been conducted. 

In chapter 5, it has been determined the harmful and hazardous factors arise when 

working in the timber industry, and appropriate security measures were identified. 

The master's thesis contains an explanatory note in the amount of 132 pages, a list 

of literature consisting of 16 denominations and 8 sheets of graphic part. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Будь який виробничий процес супроводжується 

шкідливими виділеннями, забруднюючи виробничі приміщення та відповідно 

навколишнє середовище. Шкідливі процеси такі як під час обробки вугілля, 

виробництва цементу, металу, хімічної обробки, деревообробки, повторного 

використання відходів виробництва, сільськогосподарської промисловості тощо. Ці 

шкідливі виділення можуть бути різноманітними такими як: пил, волога, дим. 

Актуальность теми в тому щоб запобігти виділення цих речовин у виробничі 

приміщення та навколишнє середовище. 

Отже, перед виробничим процесом постає проблема: 

- забруднення виробничих приміщень та навколишнього середовища; 

Вирішення даної проблеми це аспірація вона є важливим процесом, що 

відбувається під час обробки вугілля, виробництва цементу, металу, хімічної 

обробки, деревообробки, повторного використання відходів виробництва, 

сільськогосподарської промисловості тощо. 

Система аспірації призначена для очищення повітря або газу шляхом 

видалення забруднюючих речовин або пилових частинок із зібраного повітря, 

наприклад видалення стружки, тирси, пилу, одержуваних в процесі обробки 

деревини, паперу, пластику, будматеріалів, а також видалення відходів при 

виробництві пластикових вікон і дверей і так далі, ми можемо очистити забруднене 

повітря і повернення його в виробничі приміщення (ступінь очищення 99%) не 

забруднюючи навколишнє середовище.  

Принцип роботи системи аспірації полягає у вихоплюванні забруднюючих 

речовин або пилу з потоку повітря та його транспортуванні через систему 

повітропроводів з пиловловлювачем до місць збору викидів. Дана система повинна 

бути оснащена пиловловлювачем, що працює за допомогою спеціального 

промислового вентилятора (який може бути вбудованим в пиловловлювач або 

встановленим в іншому місці), він генерує великий об'єм повітряного потоку, 

необхідний для переміщення значної кількості пилу та сміття через пиловловлювач, 
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вироблений промисловим обладнанням. Фільтрувальні елементи є основною 

частиною пиловловлювача так як безпосередньо на них відбувається процес 

відділення пилу з повітря, що очищається. Саме від фільтрувальних елементів 

залежить вся надійність і ефективність роботи всієї системи аспірації. 

 Метою дисертаційної роботи є вдосконалення системи аспірації та 

проектування пиловловлювача для деревообробного виробництва, що  дозволить  

забезпечити всебічну очистку повітря. 

Для досягнення мети в роботі необхідно розв’язати наступні задачі: 

- провести аналіз відомих способів аспірації;  

- розрахувати систему повітропроводів; 

- розробити та розрахувати пиловловлювач; 

- зробити розрахунки для вибору обладнання.  

- зробити моделювання обв’язки повітропроводів та розміщення 

пиловловлювача  з обладнанням у виробничому приміщені; 

- провести моделювання роботи розробленого нами пиловловлювача, та 

перевірити  на міцність його опорну конструкції. 

Методи дослідження. Для моделювання роботи розробленого нами 

пиловловлювача, використовується середовище SolidWorks Flow Simulation та 

SolidWorks Simulation.  

  



7 
 

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ АСПІРАЦІЇ У 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

 В розділі 1 було проаналізовано існуючі установки для аспірації повітря, 

виявлено їх переваги та недоліки. Розглянуто доцільність використання 

найпоширеніших систем аспірації та пиловловлювачів у деревообробній 

промисловості. 

  

   1.1 Аспіраційні пристрої 

 

Система збору та відведення пилових викидів від джерел, багато в чому 

залежить від типу виробничого процесу. У більшості випадків в системі існує 

пиловловлюючий  пристрій та система повітроводів, через яку здійснюються 

переміщення брудного повітря. При виборі і конструктивному опрацюванні 

місцевого збору запиленого повітря, необхідно керуватися такими основними 

положеннями: 

      - забірні кожухи і повітропроводи повинні складати єдине ціле з конструкцією 

технологічного пиловловлювача та не заважати проведенню технологічного 

процесу; 

      - забірний кожух повинен мати отвір  максимально наближений до джерела 

виділень шкідливих речовин; 

      - розміри приймального отвору повинні бути рівними або дещо більшими; 

      - зменшення розмірів кожуха веде до збільшення потрібної витрати повітря;  

      - орієнтація приймального отвору в просторі повинна здійснюватися з 

урахуванням можливо меншого відхилення потоку виділень шкідливих речовин від 

природного напрямку руху; 

      - при визначенні напрямку руху потоку виділень шкідливих речовин слід 

стежити за тим, щоб вони не проходили через зону де працюють робітники які 

можуть вдихати дане повітря; 
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  - перешкодою на шляху руху повітря з забірного кожуха може бути його 

форма, тому потрібно округлювати гострі кромки; 

      - поле швидкостей в приймальному отворі кожуха рекомендується 

влаштовувати відповідним полю швидкостей в підходящому потоці виділень 

шкідливих речовин. Для цього слід використовувати вставки, розсіювачі, 

випрямляючі решітки. 

         Основні види пиловловлювачів: 

      - вакуумні пиловловлювачі - використовуються для очищення від пилу та 

стружки. Вони містять в собі порівняно невеликі обсяги повітря, але створюють 

високий рівень вакууму, придатний для перенесення невеликої кількості відходів 

через вузький прохід повітропроводу; 

        - ручні (переносні, портативні) пиловловлювачі - це хороший варіант, якщо 

ваші пріоритети - доступність та простота. Як випливає з назви, портативний 

пиловловлювач може переміщуватися з одного місця (приладу) на інше та 

обмежувати втрати статичного тиску, спричинені довжиною повітропроводу.  

       - основні системи збору викидів - у центральній аспіраційній системі 

пиловловлювач не переміщується з приладу на прилад, а підключений до 

конкретного інструменту з системою повітропроводу. Центральна система має 

перевагу над переносною системою. Адже вона постійно з'єднана з приладами, 

тому немає потреби переходити від одного пристрою до іншого та зупиняти роботу 

для перемикання з'єднання. [1] 

 

1.2 Аспіраційні пристрої відкритого типу 

 

Найпершим пристроєм можна виділити витяжні кожухи які застосовуються 

при незначній рухливості повітря в приміщенні, так як потік повітря на кожух може 

відхилятися. Для забезпечення стійкої роботи кожухів їх постачають знімними або 

відкидними фартухами з одного, двох або трьох сторін і мають у своєму 

розпорядженні на осі симетрії джерела на мінімально можливій висоті. 
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          За напрямком руху виділень шкідливих речовин розрізняють типи кожухів 

(рис. 1.1.)  

 

Рис. 1.1 Схеми забірних кожухів, розташованих на одній осі з джерелом, де 

а) кожух з прямокутним прийомним отвором; б) кожух з нерівномірним 

всмоктуванням по площі приймального отвору; в) кожух козирок. 

1 - корпус кожуха; 2 - вставка  забезпечує нерівномірність всмоктування;  

3 - пристрій для локалізації зон завихрення. 

 

Витяжні панелі - коли з конструктивних міркувань співвісне забирання пилі 

не можна розташувати досить близько над джерелом тому продуктивність 

забирання пилі надмірно не велика, а також коли необхідно відхилити піднімаючий 

над джерелом струмінь запиленого повітря так, щоб виділення шкідливих речовин 

не потрапляли в зону дихання робітників, застосовують витяжні панелі - бічні, 

кутові і похилі (рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2 Конструктивні схеми витяжних панелей 

а) забирання пилу в стінці; б) вільно розташоване бічне забирання пилу; 

в) бічне забирання з екраном; г) кутове забирання пилу; д) похиле забирання пилу. 
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Бортові забірні пристрої - розташовуються в основному в цехах 

металопокритті для уловлювання ВВ з поверхні розчинів гальванічних, травильних 

і гартівних ванн. Особливістю бокового забирання повітря є те, що зона його дії 

велика в порівнянні з шириною збиральної щілини. Найбільшого поширення 

знаходять однобортні, двобортні і кругові забірні пристрої (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Кільцевий забірний пристрій перекинутого типу 

1 - забірний повітровід; 2 - рівень рідини; 3 - межа верхнього рівня 

 виділення шкідливих речовин; 4 - кільцевий кожух. 

 

Витяжні шафи - розрізняють з верхнім, нижнім і комбінованим видаленням 

повітря. Шафа з комбінованим видаленням повітря застосовують для видалення 

пилу і важких газів (рис. 1.4). [2] 

 

 

Рис. 1.4. Схеми витяжних шаф 

 

а) з верхнім втягуванням; б) з нижнім втягуванням;  

в) з комбінованим втягуванням. 
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Місцеві шафи, вбудовані в технологічне обладнання - найчастіше 

використовуються в машинобудівному виробництві. Вони можуть захищати не 

тільки від шкідливих речовин, але і від відбиваючої стружки. 

Аспіраційні укриття - всередині укриття підтримують розрядження, щоб 

через його нещільності засмоктувалося повітря зі швидкістю, що перешкоджає 

поширенню шкідливих речовин. 

 

1.3  Особливості деревообробних виробничих процесів  

 

На даний час більшість деревообробних верстатів, як вітчизняного, так і 

імпортного виробництва, виготовляються без пристроїв, призначених спеціально 

для відведення пилу та інших подрібнених відходів в системи аспірації, а паспорти 

старих верстатів не містять аспіраційних характеристик навіть у тих випадках, коли 

є пилозбірники. 

У літературних джерелах найбільш поширена наступна класифікація систем 

аспірації деревообробних виробництв: 

-  за характером циркуляції повітря системи аспірації діляться на прямоточні 

і рециркуляційні. Прямоточні – це системи, в яких аспіраційне повітря забирається 

з виробничого приміщення і після очищення в пиловловлюючих апаратах 

викидається в атмосферу. Рециркуляційні – системи, в яких аспіраційне повітря 

після очищення в пиловловлюючих апаратах не викидається в атмосферу, а 

повністю або частково повертається у виробниче приміщення, що дозволяє значно 

скоротити втрати тепла в зимовий період, а отже, зменшити витрати на опалення. 

Це особливо важливо в районах з тривалою холодною зимою (Північно-Західний 

регіон, республіки Карелія, Комі, регіони Сибіру та ін.); 

- за характером потоку повітря системи аспірації діляться на системи з 

постійною продуктивністю і системи зі змінною продуктивністю; [3] 

- за характером зв'язку з технологічним обладнанням системи аспірації 

поділяються на централізовані і автономні. До централізованих відносяться 
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системи аспірації, до яких підключено кілька робочих органів деревообробного 

обладнання з незалежним включенням і вимиканням. Ці робочі органи можуть 

належати як кільком одиницям технологічного обладнання, так і одній, але в будь-

якому випадку одночасність їх роботи не є обов'язковою. До автономних систем 

аспірації відносяться системи, що обслуговують один або декілька робочих органів 

технологічного обладнання, що включаються і вимикаються одночасно. Як 

правило, це робочі органи однієї одиниці обладнання. У таких системах за умовами 

технології завжди потрібно відсмоктувати однаковий об'єм повітря, отже, 

автономні системи не можуть бути системами зі змінною продуктивністю. 

Усередині кожного класу системи аспірації можуть мати необмежену кількість 

варіантів, що відрізняються один від одного конструктивними особливостями та 

обладнанням. Вибір того чи іншого класу систем визначається технологічними і 

техніко-економічними міркуваннями. 

Основним показником, що характеризує роботу пиловловлюючих апаратів в 

конкретних умовах їх застосування є ступінь очищення, яка залежить як від якості 

пиловловлюючих апаратів, так і від продуктивності (м3 повітря за годину), яка, в 

свою чергу, безпосередньо залежить від швидкості повітряного потоку.   

Всі системи аспірації складаються з наступних основних частин; 

трубопровідних мереж; вентиляторних машин; пиловловлюючих апаратів. 

Трубопровідні мережі складаються з системи відгалуження (збірних ліній) і 

магістральних відвідних колекторів. Відгалуження служать для підключення до 

аспіраційних систем технологічного обладнання. По системі відгалуження забірне 

від технологічного обладнання повітря, що видаляє відходи, підводиться до збірних 

ділянок трубопроводу або до інших збірним елементам мережі і далі направляється 

до пиловловлювальних апаратів, які служать для відділення твердих частинок від 

аспіраційного повітря. При цьому вирішуються два завдання: збір уловленого 

продукту для його подальшого використання і очищення аспіраційного повітря 

перед викидом його в атмосферу або поверненням у виробниче приміщення. Рух 
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матеріало-повітряної суміші в системах аспірації забезпечується за рахунок 

розрядження, що створюється роботою вентиляторних машин. 

Основна вимога до аспіраційних установок за якістю очищення повітря 

виконують пилоуловлювальні апарати, які за конструктивним виконанням 

поділяються на такі основні види: 

- циклони – апарати, в яких відділення твердих частинок від повітря 

здійснюється за рахунок використання відцентрової сили, що розвивається при 

обертально-поступальному русі матеріало-повітряного потоку і притискає 

частинки до стінки циклону. При цьому частки втрачають кінетичну енергію потоку 

і під впливом сили тяжіння опускаються в напрямку вивантажного отвору. До кінця 

минулого століття циклони були найбільш поширені в деревообробних 

виробництвах, це було пов'язано з простотою їх виготовлення і обслуговування, а 

також невеликими капітальними витратами. Проте їх суттєві недоліки (обмежені 

можливості очищення, що не відповідають сучасним вимогам; необхідність їх 

монтажу поза виробничих приміщень, що призводить до видалення теплого повітря 

з приміщень) значно звузили область їх застосування в даний час; 

- фільтри – пиловловлювальні апарати, процес очищення в яких здійснюється 

за рахунок фільтрації, або осадження, твердих частинок, завислих у повітряному 

потоці, на поверхні або в об'ємі пористих середовищ. На даний час на 

деревообробних виробництвах індустріально розвинених країн фільтри є основним 

видом пиловловлюючого обладнання аспіраційних систем. Їх конструкція і 

матеріали дозволяють очищати повітря від пилу до величини менше 1 мг пилу на 

м3 повітря, тобто нижче величини гранично допустимого санітарними нормами 

вмістом пилу (6 мг/м3) для припливного повітря, що дозволяє в більшості випадків 

повертати в холодну пору року очищене повітря в приміщення і економити за 

рахунок цього на витратах на опалення. В якості фільтруючого елемента в даний 

час використовуються: полотно голкопробивне термоскріплене , та з поліефірної 

пряжі - цей матеріал більш ефективний у зв'язку з його великим терміном служби і 

простотою в обслуговуванні. 
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Враховуючи вищесказане, в якості найбільш бажаних можна рекомендувати 

аспіраційні системи на основі автономних рециркуляційних пиловловлюючих 

агрегатів (ПУА) з фільтрами з поліефірної пряжі і швидкістю повітряного потоку 

на вході від 18 м/с, які залежно від необхідної продуктивності випускаються в 

цеховому (1-9 тис. м3/год) і вуличному (9-40 тис. м3/год) варіантах і можуть 

працювати як з одиничними верстатами, так і з групами верстатів в системах 

цехового пневмотранспорту. [8] 

Такий вибір має ряд значних переваг, а саме: 

- повернення теплого повітря у виробничі приміщення, що дозволяє значно 

економити на опаленні; 

          -можливість підключення кожного верстата до системи очищення повітря 

індивідуально і переміщення ПУА від верстата до верстата по необхідності; це дає 

можливість не міняти систему аспірації цеху при появі нового або модернізації 

наявного верстата, а також економити на живлені аспіраційної системи при роботі 

тільки частини працюючого обладнання. 

По продуктивності ПУА можна умовно поділити на установки малої  (до 2000 

м3/г), середньої (від 2000 до 6000 м3/г) і великої (більше 6000 м3/г) продуктивності. 

Для малих і середніх підприємств, які не мають великих виробничих майданчиків і 

великого парку верстатів, найкраще підходять ПУА малої і середньої 

продуктивності, які виготовляються зазвичай у внутрішньому виконанні. Вони 

призначені для обслуговування найбільш типового для підприємств такого типу 

набору верстатів: круглопильних, торцювальних, стрічкопилкових, фрезерних, 

фрезерно-шліфувальних, свердлильно-пазувальних та ін. 

Сучасне деревообробне виробництво супроводжується значним виділенням 

тирси і пилу від високопродуктивного обладнання. На сьогоднішній день захист 

навколишнього середовища від шкідливих викидів став однією з найгостріших 

проблем сучасності. Якість очищення дрібнодисперсного пилу в сучасних 

аспіраційних системах, є незадовільною і дуже енерговитратною. Склалася 

ситуація, що існуючі системи аспірації в яких витрати на аспірацію близькі до 
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загальних енерговитрат на деревообробних підприємствах на технологічні потреби 

(становлять близько 40% загальних енерговитрат по підприємству). Пил бука і дуба 

є канцерогенним, а пил інших порід деревини може викликати алергічні 

захворювання.  

Тому на порядок денний стає питання створення ефективних аспірації та 

аспіраційних систем з низькими енергетичними затратами. Складність їх створення 

полягає в обмеженості теоретичних і експериментальних досліджень процесів 

циркуляції, фільтрації та їх впливу один на одного. [4] 

 

Висновки 

 

Отже, необхідність створення нових повітроочисних пристроїв є актуальним 

і має важливе народногосподарське значення. Скрутне матеріальне становище 

деревообробних підприємств, енергетична криза, складна екологічна ситуація в 

країні роблять цю проблему ще більш гострою.  

Процес обробки деревини супроводжується утворенням частинок пилу від 

квазімолекулярного до макроскопічного розміру, мають яскраво виражену 

анізометрічність. Більшість процесів деревообробки характеризуються 

переважанням частинок витягнутої форми, що мають різкі злами і відгалуження. За 

товщиною частки мають різкі переходи від вузької частини до розширення. 

Поверхня частинок сильно шарувата і має западини і опуклості. Число частинок, 

що мають гострі грані і ребра, невелика. Частинки, які за формою нагадують кулю, 

практично відсутні. Аспірація - це різновид вентиляції. Термін "аспірація" означає 

всмоктування, вдихання. Завдання систем аспірації полягає в відсмоктуванні 

шкідливих продуктів (пилу, газу і т.д.) від технологічного обладнання. Основним 

завданням систем аспірації є створення нормальних санітарно-гігієнічних умов 

праці. Кількість забірного забрудненого повітря цими системами, визначаються в 

першу чергу виходячи з цього завдання, а не з умови надійності транспортування 
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відходів по трубопроводах. Основними елементами систем аспірації є: спеціальні 

витяжні шафи, транспортна мережа, пилогазоочисні установки, вентилятор. 
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РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПОВІТРОПРОВОДУ ТА ОБЛАДНАННЯ 

В розділі 2 було розраховано систему повітроводів, розроблено та 

розраховано пиловловлювач  для даної системи аспірації. Був проведений 

розрахунок міцності опорної конструкції пиловловлювача. Розраховано втрати 

тиску в системі аспірації та був проведений розрахунковий підбір обладнання для 

роботи всіх систем. Проведений розрахунок товщити стінок повітрепроводу. 

Зроблена обв’язка повітропроводів та розміщення пиловловлювача  з обладнанням 

у виробничому приміщені. 

 

2.1 Вихідні данні для здійснення досліджень  

 

 Для здійснення розробки системи аспірації вихідні данні беремо опираючись 

на потреби одного з ведучих деревообробних виробництв країни Українську 

холдингову лісопильну компанію (УХЛК). Ця компанія займається виробництвом 

пиломатеріалів та паливних гранул її загальна площа 36 га, виробничою 

потужністю 1,2 млн.м3 на рік по сировині, що входить у ТОП 10 найбільших 

лісопильних майданчиків Східної Європи. ТОВ «УХЛК» (рис. 2.1) є на сьогодні 

сертифікованим підприємством по системі FSC. 

 

Рис. 2.1 Загальний план ТОВ «УХЛК» 
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Лісопильні дільниці цеху займаються виготовленням ламелей з твердо -

листяних порід деревини та паркетної дошки. Робота дільниці з виготовлення 

паркетної дошки (рис 2.2), починається зі складу деревини дуба, лісопильного 

підрозділу, дільниць сушіння пиломатеріалів, виготовлення шарів дошки (рис. 2.3), 

склеювання, формування замкового з’єднання та опорядження паркетної дошки, і 

закінчуючи дільницею пакування і зберігання готової продукції. 

 

 

Рис. 2.2 Лісопильна дільниця цеху з виготовлення ламелей 

 з твердолистяних порід деревини та паркетної дошки 

 

 

Рис. 2.3 Дільниці цеху з виготовлення паркетної дошки: розкрою  

деревних плит, склеювання дошки, формування профілю та опорядження 

 



19 
 

Для проведення діагностики систем аспірації потрібно знати технічні 

характеристики встановленого обладнання для обробки деревини. Так як дане 

обладнання може мати вже вбудовані та розраховані виходи для систем аспірації, 

що полегшує роботу інженерів для проектування цих систем, або ж не мати цих 

даних. Якщо цих даних немає то потрібно визначити витрату повітря самостійно. 

Існує два основних способи визначення необхідної витрати повітря для 

деревообробних виробництв, забезпечуючи цим більш високу продуктивність 

аспіраційної системи: 

- перший найбільш розповсюджений спосіб який використовується на 

більш сучасному обладнанні в якому вже передбачені входи для  

повітроводів систем аспірації, а саме порахована витрата повітря для цього 

обладнання при максимальній запиленості. Знаючи витрату повітря та 

швидкість V = 21,5 м/с,  яка повинна бути в повітропроводі, ми можемо 

знайти діаметр повітроводу.   

𝑄 =
𝜋 ∙ 𝐷2

4
∙ 𝑉 ∙ 3600[м3 год⁄ ]            𝐷 = √

𝑄 х 4

𝜋 х 𝑉 х 3600
 

 

𝑄 − витрата повітря, [м3 год⁄ ]; 

𝑉 – швидкість потоку повітря в повітропроводі, [м с⁄ ]; 

3600 – одиниці перекладу з [м3 с⁄ ] в [м3 год⁄ ]. 

- другий метод найбільш розповсюджений на конвеєри, наведемо приклад 

розрахунку системи зображеної на рис. 2.4. 

Витрата повітря в повітропроводі розраховується згідно з формули: 

𝑄 = 𝑉 ∙ 𝑆 ∙ 3600 [м3 год⁄ ] 

 𝑄 − витрата повітря, [м3 год⁄ ];  

 𝑉 – швидкість потоку повітря в повітропроводі, [м с⁄ ]; 

𝑆 – площа перетину повітропроводу, [м2]; 

3600 – одиниці переводу з [м3 с⁄ ] в [м3 год⁄ ]. 
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Рис. 2.4 Система аспірації з використанням забірних кожухів 

          

𝑆 =
𝜋 ∙ 𝐷2

4
, [м2] 

 

 𝐷 – діаметр повітропроводу, [м]. 

Рекомендації та розрахунки проводяться відповідно до книги Industrial 

Ventilation: A Manual of Recommended Practice. [2] 

Точка№1.1, 1.2:  

 

Рис 2.5. вирізка з книги  книги «Industrial Ventilation Manual of Recommended 

Practice» основними характеристики для розрахунку необхідної витрати повітря є 

швидкість руху продукту і ширина конвеєра. 

 

Як видно з вирізки з книги «Industrial Ventilation Manual of Recommended 

Practice» [2] (рис.2.5.) основними характеристики для розрахунку необхідної 

витрати повітря є швидкість руху продукту і ширина конвеєра. 
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Початкові дані: швидкість руху продукту: v>1 м/с; ширина конвеєра: a =2,0 м 

З огляду на, те що швидкість руху продукту більше 1м / с, то розрахунок 

необхідної витрати повітря буде проходити за такою формулою: 

𝑄1.1,1.2 = 500[𝑐𝑓𝑚/𝑓𝑡] ∙ 𝑎[𝑓𝑡] = 500[𝑐𝑓𝑚] ∙ 2,0[м] ∙ 3,28 ∙ 1,7 =  5 576,00 [м3/ч] 

  500 [cfm / ft] - кількість кубічних футів в хвилину яке припадає на фут 

ширини конвеєра; 

a - ширина конвеєра; 

3,28 - коефіцієнт для перекладу одиниць з метрів в фути; 

1,7 - коефіцієнт для перекладу одиниць з кубічних футів в хвилину в метри 

кубічні на годину. 

Визначення рекомендованого діаметру повітропроводу для аспірації  

𝑑1.1,1.2,2 = √
𝑄 х 4

𝜋 х 𝑉 х 3600
= √

5 576,00 х 4

𝜋 х 21,5 х 3600
=  0,306 м 

      Q – розрахована витрата повітря в м3/год 

      V – рекомендована швидкість повітря в повітропроводах 

Приймаємо стандартний діаметр повітропроводу 𝑑1.1,1.2 = 315 мм. 

Точка №2: 

Проведемо розрахунок витрати повітря: 

1. Визначення витрати повітря на ділянці аспірації для точки №2 у два 

методи: -за діаметром повітропроводу ( рис. 2.6) : 

 

Рис. 2.6 Потік повітря через повітровід 

Витрата повітря: 

𝑄2 =
𝜋 ∙ 𝑑2

4
∙ 𝑉 ∙ 3600 =

3,14 ∙ 0,52

4
∙ 25 ∙ 3600 = 17 662,5  м3/год 



22 
 

 𝑉 – швидкість потоку повітря в повітропроводі, [м с⁄ ]; 

 𝐷 – діаметр повітропроводу, [м]; 

3600 – одиниці перекладу з [м3 с⁄ ] в [м3 год⁄ ]. 

- за існуючими розмірами конвеєра: 

Як видно з рис. 2.5 основними характеристики для розрахунку необхідної 

витрати повітря є швидкість руху продукту і ширина конвеєра. 

Початкові дані: 

швидкість руху продукту: v>1 м/с; ширина конвеєра: a =2,0 м 

З огляду на, те що швидкість руху продукту більш 1м/с, то розрахунок 

необхідної витрати повітря буде проходити за такою формулою: 

 

𝑄2 = 500[𝑐𝑓𝑚/𝑓𝑡] ∙ 𝑎[𝑓𝑡] = 500[𝑐𝑓𝑚] ∙ 2,0[м] ∙ 3,28 ∙ 1,7 =  5 576,00 [м3/ч] 

 

 500 [cfm / ft] - кількість кубічних футів в хвилину яке припадає на фут ширини 

конвеєра; 

a - ширина конвеєра; 

3,28 - коефіцієнт для перекладу одиниць з метрів в фути; 

1,7 - коефіцієнт для перекладу одиниць з кубічних футів в хвилину в метри 

кубічні на годину. 

 На даному етапі приймаємо витрату повітря 17 662,5  м3/год як 

рекомендовану для аспірації. 

Загальний діаметр повітропроводу можна залишити без змін. Дана швидкість 

є допустимою, щоб уникнути залягання пилу. 

          Сумарна рекомендована витрата повітря на забірних точках системи 

аспірації: 

 

𝑄сист = 𝑄1,1 + 𝑄1,2 + 𝑄2 = 28 814,5 м3/год  

 

Визначення рекомендованого діаметру повітропроводу для аспірації точки  №1: 
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𝑑т.№1 = √
𝑄 х 4

𝜋 х 𝑉 х 3600
= √

11 152,00 х 4

𝜋 х 25 х 3600
=  0,397м 

         Q – розрахована загальна витрата повітря в м3/год; 

         V – рекомендована швидкість повітря в повітропроводах. 

          Приймаємо стандартний діаметр повітропроводу 𝑑т.№1 = 400 мм. 

Визначення рекомендованого діаметру повітропроводу для аспірації точки 

№3, 4, 5: 

𝑑т.№3,4,5 = √
𝑄 х 4

𝜋 х 𝑉 х 3600
= √

28 814,5 х 4

𝜋 х 25 х 3600
=  0,638м 

 

          Q – розрахована загальна витрата повітря в м3/год; 

          V – рекомендована швидкість повітря в повітропроводах 

Приймаємо стандартний діаметр повітропроводу 𝑑т.№3,4,5 = 630 мм. 

Для отримання даних для розрахунку обираємо виробничий цех (рис.2.7),  в 

якому гостро стоїть питання очищення повітря. В цеху здійснюють виготовлення 

паркетної дошки з використанням обладнання компанії HACKEMACK (рис. 2.8) з 

інтегрованою системою контролю якості MICROTEC  

 

 

Рис.2.7 Обладнання компанії HACKEMACK та  MICROTEC 
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Рис.2.8 Виробничий цех №3 

 

Дане обладнання має вже розраховану потрібну витрату повітря для 

аспіраціних систем, та входи з відповідними діаметрами для приєднання 

повітроводів. Це дає змогу порахувати загальну необхідну сумарні витрати повітря 

для пиловловлювача та  здійснити його вибір. 

Виходячи з існуючих технічних характеристик обладнання (табл. 2.1), 

проводимо аналіз та діагностику існуючої системи аспірації та розробляємо 

пропозиції щодо вдосконалення системи аспірації. 
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Табл.2.1 Технічні характеристики деревообробного обладнання  

 

№  Назва обладнання Кількість 

Витрата повітря, 

точки 

підключення 

м3/год 

1 
Пила  

HACKEMACK RTY350 
1 

S1 – 8100 

S2 – 2390 

S3 – 2390 

S4 – 1385 

S5 – 1385 

2 
Шліфувальна установка 

HACKEMACK YUT376 
1 

S1 – 7980 

S2 – 7980 

3 

Стрічкопильний верстат  

HACKEMACK  EWЕ EBB 

2800R-0 

1 

S1 – 815 

S2 – 815 

S3 – 815 

4 

Стрічкопильний верстат  

HACKEMACK  EWD EBB 

4800R-0 

1 

S1 – 2100 

S2 – 2100 

S3 – 2100 

S4 – 2100 

S5 – 2100 

S6 – 2100 

5 

Пила 

HACKEMACK RTQ YY577-

0-1 

1 

S1 – 12 850 

S2 – 5200 

S3 – 5200 

S4 – 5200 

S5 – 5200 

S6 – 5200 

S7 – 5200 

6 
Стругальний верстат 

HACKEMACK POR543 ERT 
1 

S1 – 3750 

S2 – 3750 

S3 – 3750 
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2.2 Розрахунок системи повітропроводу до пиловловлювача 

 

Згідно отриманих даних табл.2.1, ми можемо визначити необхідні діаметри 

повітроводів та загальну витрату повітря, що дозволить нам розрахувати всю 

систему повітроводів та надасть можливість виконати розрахунки для виготовлення 

пиловловлювача і здійснити підбір обладнання.  

Розрахунок діаметру загального повітроводу для даного обладнання. Для того 

щоб об’єднати всі точки забору брудного повітря від деревообробного обладнання 

в одну систему повітропроводу, нам необхідно визначити загальний діаметр 

трубопроводу від кожного обладнання, а вже потім їх об’єднати і визначити 

загальну витрату повітря. 

 

          Пила HACKEMACK RTY350 

         Дане обладнання має п’ять точок під’єднання S1, S2, S3, S4, S5 ( рис. 2.9) 

кожна з яких має свою витрату повітря яку встановив виробник. Використовуючи 

дані про витрату повітря знаходимо наступні діаметри повітроводів. 

 

Рис. 2.9 Підключення повітроводу до обладнання №1  

 

Точка підключення S1:  

- визначення рекомендованого діаметру повітропроводу для аспірації 

точки. Витрата повітря в точці – Q1 = 8100 м3/год. 
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𝑑1 = √
𝑄1 х 4

𝜋 х 𝑉 х 3600
= √

8 100 х 4

𝜋 х 21,5 х 3600
=  0, 364 м 

V – рекомендована швидкість повітря в повітропроводах 21,5 м/с, відповідно 

до книги Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice. 

Приймаємо стандартний діаметр повітропроводу 𝑑1 = 360 мм. 

Точки підключення S2, S3: 

- визначення рекомендованого діаметру повітропроводу для аспірації точки. 

Витрата повітря в точці – Q2,3 = 8100 м3/год. 

 

𝑑2,3 = √
𝑄2,3 х 4

𝜋 х 𝑉 х 3600
= √

2 390 х 4

𝜋 х 21,5 х 3600
=  0, 192 м 

 

 V – рекомендована швидкість повітря в повітропроводах 21,5 м/с, відповідно 

до книги Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice. 

Приймаємо стандартний діаметр повітропроводу 𝑑2,3 = 200 мм. 

 

Точки підключення S4, S5: 

- визначення рекомендованого діаметру повітропроводу для аспірації 

точки. Витрата повітря в точці – Q4,5 = 1385 м3/год. 
 

𝑑4,5 = √
𝑄4,5 х 4

𝜋 х 𝑉 х 3600
= √

1 385 х 4

𝜋 х 21,5 х 3600
=  0, 148 м 

 

V – рекомендована швидкість повітря в повітропроводах 21,5 м/с, відповідно 

до книги Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice. 

Приймаємо стандартний діаметр повітропроводу 𝑑4,5 = 150 мм. 

Визначивши діаметри під’єднання до кожної з точок, ми можемо знайти загальний 

діаметр, що в подальшому дасть змогу об’єднати все обладнання в одну систему 

повітроводу. 

Сумарна рекомендована витрата повітря на забірній точці системи аспірації: 
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𝑄1заг = 𝑄1 + 𝑄2,3 + 𝑄4,5 = 15 650 м3/год  

Визначення рекомендованого діаметру повітропроводу для аспірації точки 

обладнання №1: 

𝑑1заг = √
(𝑄2заг)х 4

𝜋 х 𝑉 х 3600
= √

15 650 х 4

𝜋 х 25 х 3600
=  0,489 м 

 

V – рекомендована швидкість повітря в повітропроводах 21,5 м/с, відповідно 

до книги Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice. 

Приймаємо стандартний діаметр повітропроводу 𝑑1заг = 500 мм. 

Шліфувальна установка  HACKEMACK YUT376 

          Дане обладнання має дві точки під’єднання S1, S2 (рис. 2.10) кожна з яких має 

свою витрату повітря яку встановив виробник. Використовуючи дані про витрату 

повітря знаходимо наступні діаметри повітроводів. 

 

Рис. 2.10 Підключення повітроводу до обладнання №2  

 

Точки підключення S1, S2: 

- визначення рекомендованого діаметру повітропроводу для аспірації 

точки. Витрата повітря в точці – Q1,2 = 7980 м3/год. 

 

𝑑1,2 = √
𝑄1,2 х 4

𝜋 х 𝑉 х 3600
= √

7980 х 4

𝜋 х 21,5 х 3600
=  0, 355 м 
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 V – рекомендована швидкість повітря в повітропроводах 21,5 м/с, відповідно 

до книги Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice. 

Приймаємо стандартний діаметр повітропроводу 𝑑1,2 = 360 мм. 

Визначивши діаметри під’єднання до кожної з точок, ми можемо знайти 

загальний діаметр, що в подальшому дасть змогу об’єднати все обладнання в одну 

систему повітроводу. 

Сумарна рекомендована витрата повітря на забірній точці системи аспірації: 

𝑄2заг = 𝑄1,2 ∙ 2 = 15 960 м3/год  

Визначення рекомендованого діаметру повітропроводу для аспірації точки 

обладнання №2: 

  

𝑑2заг = √
(𝑄2заг)х 4

𝜋 х 𝑉 х 3600
= √

15 960 х 4

𝜋 х 25 х 3600
=  0,498 м 

V – рекомендована швидкість повітря в повітропроводах 21,5 м/с, відповідно 

до книги Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice. 

Приймаємо стандартний діаметр повітропроводу 𝑑2заг = 500 мм. 

 

Стрічкопильний верстат  HACKEMACK  EWD EBB 4800R-0 

 

Дане обладнання має п’ять точок під’єднання S1, S2, S3 ( рис. 2.11 ) кожна з 

яких має свою витрату повітря яку встановив виробник. Використовуючи дані про 

витрату повітря знаходимо наступні діаметри повітроводів. 
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Рис. 2.11 Підключення повітроводу до обладнання №3  

 

Точки підключення S1, S2, S3: 

- визначення рекомендованого діаметру повітропроводу для аспірації 

точки. Витрата повітря в точці – Q1,2,3 = 2600 м3/год. 

 

𝑑1,2,3 = √
𝑄1,2,3 х 4

𝜋 х 𝑉 х 3600
= √

2600 х 4

𝜋 х 21,5 х 3600
=  0, 195 м 

 

 V – рекомендована швидкість повітря в повітропроводах 21,5 м/с, відповідно 

до книги Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice. 

Приймаємо стандартний діаметр повітропроводу 𝑑1,2,3 = 200 мм. 

Сумарна рекомендована витрата повітря на забірній точці системи аспірації: 

𝑄3заг = 𝑄1,2,3 ∙ 3 = 7800 м3/год  

Визначення рекомендованого діаметру повітропроводу для аспірації точки 

обладнання №3: 

  

𝑑3заг = √
(𝑄3заг)х 4

𝜋 х 𝑉 х 3600
= √

7800 х 4

𝜋 х 25 х 3600
=  0,349 м 
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V – рекомендована швидкість повітря в повітропроводах 21,5 м/с, відповідно 

до книги Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice. 

Приймаємо стандартний діаметр повітропроводу 𝑑3заг = 360 мм. 

 

 Стрічкопильний верстат  HACKEMACK  EWD EBB 4800R-0 

 

Дане обладнання має п’ять точок під’єднання S1, S2, S3, S4, S5, S6 (рис. 2.12)  

кожна з яких має свою витрату повітря яку встановив виробник. Використовуючи 

дані про витрату повітря знаходимо наступні діаметри повітроводів. 

 

Рис. 2.12 Підключення повітроводу до обладнання №4  

 

Точки підключення S1, S2, S3, S4, S5, S6: 

- Визначення рекомендованого діаметру повітропроводу для аспірації точи. 

Витрата повітря в точці – Q1,2,3,4,5,6 = 2100 м3/год. 

 

𝑑1,2,3,4,5,6 = √
𝑄1,2,3,4,5,6 х 4

𝜋 х 𝑉 х 3600
= √

2 100 х 4

𝜋 х 21,5 х 3600
=  0, 184 м 

 

 V – рекомендована швидкість повітря в повітропроводах 21,5 м/с, відповідно 

до книги Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice. 
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Приймаємо стандартний діаметр повітропроводу 𝑑1,2,3,4,5,6 = 200 мм. 

 

Визначивши діаметри під’єднання до кожної з точок, ми можемо знайти 

загальний діаметр, що в подальшому дасть змогу об’єднати все обладнання в одну 

систему повітроводу. 

 

Сумарна рекомендована витрата повітря на забірній точці системи аспірації: 

 

𝑄4заг = 𝑄1,2,3,4,5,6 ∙ 6 = 12 600 м3/год  

Визначення рекомендованого діаметру повітропроводу для аспірації точки 

обладнання №4: 

  

𝑑4заг = √
(𝑄4заг)х 4

𝜋 х 𝑉 х 3600
= √

12 600 х 4

𝜋 х 25 х 3600
=  0,441 м 

 

V – рекомендована швидкість повітря в повітропроводах 21,5 м/с, відповідно 

до книги Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice. 

Приймаємо стандартний діаметр повітропроводу 𝑑4заг = 450 мм. 

 

          Пила HACKEMACK RTQ YY577-0-1 

 

          Дане обладнання має дві точки під’єднання S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 ( рис. 

2.13) кожна з яких має свою витрату повітря яку встановив виробник. 

Використовуючи дані про витрату повітря знаходимо наступні діаметри 

повітроводів. 
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Рис. 2.13 Підключення повітроводу до обладнання №5  

 

Точка підключення S1: 

- Визначення рекомендованого діаметру повітропроводу для аспірації точки 

Витрата повітря в точці – Q1 = 12 850 м3/год. 

 

𝑑1 = √
𝑄1 х 4

𝜋 х 𝑉 х 3600
= √

12 850 х 4

𝜋 х 21,5 х 3600
=  0, 446 м 

 

 V – рекомендована швидкість повітря в повітропроводах 21,5 м/с, відповідно 

до книги Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice. 

Приймаємо стандартний діаметр повітропроводу 𝑑1 = 450 мм. 

 

Точки підключення S2, S3, S4, S5, S6, S7: 

- визначення рекомендованого діаметру повітропроводу для аспіраціїточки. 

 Витрата повітря в точці – Q1 = 5200 м3/год. 

 

𝑑1 = √
𝑄1 х 4

𝜋 х 𝑉 х 3600
= √

5200 х 4

𝜋 х 21,5 х 3600
=  0, 308 м 
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 V – рекомендована швидкість повітря в повітропроводах 21,5 м/с, відповідно 

до книги Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice. 

Приймаємо стандартний діаметр повітропроводу 𝑑1 = 315 мм. 

 

Визначивши діаметри під’єднання до кожної з точок, ми можемо знайти 

загальний діаметр, що в подальшому дасть змогу об’єднати все обладнання в одну 

систему повітроводу. 

 

Сумарна рекомендована витрата повітря на забірній точці системи аспірації: 

 

𝑄5заг = 𝑄1 + 𝑄2,3,4,5,6 = 44 050 м3/год  

Визначення рекомендованого діаметру повітропроводу для аспірації точки 

обладнання №5: 

  

𝑑5заг = √
(𝑄5заг)х 4

𝜋 х 𝑉 х 3600
= √

44 050 х 4

𝜋 х 25 х 3600
=  0,894 м 

 

V – рекомендована швидкість повітря в повітропроводах 21,5 м/с, відповідно 

до книги Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice. 

Приймаємо стандартний діаметр повітропроводу 𝑑5заг = 900 мм. 

 

          Стругальний верстат HACKEMACK POR543 ERT 

          Дане обладнання має дві точки під’єднання S1, S2, S3 ( Рис. 2.14 ) кожна з 

яких має свою витрату повітря яку встановив виробник. Використовуючи дані про 

витрату повітря знаходимо наступні діаметри повітроводів. 
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Рис. 2.14 Підключення повітроводу до обладнання №6 

 

Точки підключення S1, S2, S3: 

- Визначення рекомендованого діаметру повітропроводу для аспірації 

точки. Витрата повітря в точці – Q1,2,3 = 3750 м3/год. 

𝑑1,2,3 = √
𝑄1,2,3 х 4

𝜋 х 𝑉 х 3600
= √

3750 х 4

𝜋 х 21,5 х 3600
=  0, 246 м 

V – рекомендована швидкість повітря в повітропроводах 21,5 м/с, відповідно 

до книги Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice. 

Приймаємо стандартний діаметр повітропроводу 𝑑1,2,3 = 250 мм. 

Визначивши діаметри під’єднання до кожної з точок, ми можемо знайти 

загальний діаметр, що в подальшому дасть змогу об’єднати все обладнання в одну 

систему повітроводу. 

Сумарна рекомендована витрата повітря на забірній точці системи аспірації: 

 

𝑄6заг = 𝑄1,2,3 ∙ 3 = 11 250 м3/год  

Визначення рекомендованого діаметру повітропроводу для аспірації точки 

обладнання №6: 

𝑑6заг = √
(𝑄6заг)х 4

𝜋 х 𝑉 х 3600
= √

11 250 х 4

𝜋 х 25 х 3600
=  0,411 м 
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V – рекомендована швидкість повітря в повітропроводах 21,5 м/с, відповідно 

до книги Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice. 

Приймаємо стандартний діаметр повітропроводу 𝑑6заг = 400 мм. 

 

2.3 Розрахунок діаметру загального повітроводу для підключення пиловловлювача 

 

 Завдяки тому ,що ми визначили загальні діаметри підключення 

повітропроводу до обладнання, можна об’єднати все обладнання одним 

повітроводом використовуючи знайдені діаметри.  

На  рис. 2.15 зображена схематично розв’язка повітропроводу, завдяки якій 

наглядно можна порахувати діаметри повітропроводів, а результатом цього ми 

знайдемо витрату повітря яку буде споживати наш майбутній пиловловлювач який 

ми спроектуємо. 

 

Рис. 2.15 Схематична розв’язка повітропроводу для підключення до 

пиловловлювача 
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 Повітропроводи d2заг, d3заг, d4заг : 

- сумарна рекомендована витрата повітря системи аспірації 

  

𝑄7заг = 𝑄2заг + 𝑄3заг + 𝑄4заг = 37 360 м3/год  

 

Визначення рекомендованого діаметру повітропроводу для аспірації: 

  

𝑑7заг = √
(𝑄7заг)х 4

𝜋 х 𝑉 х 3600
= √

37 360 х 4

𝜋 х 25 х 3600
=  0,785 м 

 

V – рекомендована швидкість повітря в повітропроводах 21,5 м/с, відповідно 

до книги Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice. 

Приймаємо стандартний діаметр повітропроводу 𝑑7заг = 800 мм. 

 

          Повітропроводи d1заг, d7заг : 

- сумарна рекомендована витрата повітря системи аспірації 

  

𝑄8заг = 𝑄1заг + 𝑄5заг + 𝑄7заг = 98 160м3/год  

 

Визначення рекомендованого діаметру повітропроводу для аспірації: 

  

𝑑8заг = √
(𝑄8заг)х 4

𝜋 х 𝑉 х 3600
= √

98 160 х 4

𝜋 х 25 х 3600
=  0,991 м 

 

V – рекомендована швидкість повітря в повітропроводах 21,5 м/с, відповідно 

до книги Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice. 

Приймаємо стандартний діаметр повітропроводу 𝑑8заг = 1000 мм. 
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          Повітропроводи d6заг, d8заг : 

- сумарна рекомендована витрата повітря системи аспірації 

  

𝑄9заг = 𝑄6заг + 𝑄8заг = 110 010 м3/год  

 

Визначення рекомендованого діаметру повітропроводу для аспірації: 

  

𝑑9заг = √
(𝑄9заг)х 4

𝜋 х 𝑉 х 3600
= √

110 010 х 4

𝜋 х 25 х 3600
=  1,145 м 

 

V – рекомендована швидкість повітря в повітропроводах 21,5 м/с, відповідно 

до книги Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice. 

Приймаємо стандартний діаметр повітропроводу 𝑑9заг = 1 150 мм. 

 

Отже, отримавши сумарну витрату повітря всієї системи аспірації для 

деревообробного цеху №3, ми маємо всі необхідні дані для проектування та 

виготовлення пиловловлювача, витрата повітря становить Q9заг = 110 010 м3/год. 

 

2.4 Розробка рекомендацій до конструкції пиловловлювача 

 

Для вирішення поставлених перед нами задач та враховуючи аналіз існуючих 

конструкції та умови експлуатації рекомендуємо використовувати пиловловлювач 

(рис. 2.16), який відноситься до апаратів для очищення технологічного повітря і 

аспіраційних викидів в хімічній, харчовій та деревообробній промисловості, а 

також може бути використовуватися в промисловості будівельних матеріалів.  

Пиловловлювач відноситься до апаратів для очищення технологічного 

повітря і аспіраційних викидів в хімічній, харчовій та деревообробній 

промисловості, а також може бути використаний в промисловості будівельних 

матеріалів. 
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Поставлена технічна задача вирішується тим, що в рукавному фільтрі для 

очищення технологічного повітря і аспіраційних викидів, що містить прямокутний 

корпус, розділений на камери, запиленого, очищеного, та предсепарації, є фланці 

підведення запиленого і відведення очищеного повітря, фільтрувальні рукави 

гофровані, заглушені знизу. Система регенерації фільтрувальних рукавів 

складаються з вбудованих каркаса та  трубок Вентурі, регенеруючий пристрій, що 

складається з соленоїдних клапанів, сопел, труби для введення стисненого повітря, 

прилад автоматичного управління пристроїв регенерацією контролер. Також 

присутній пило збірний бункер з вихідним фланцем до якого приєднується 

шнековий конвеєр, а до нього роторний клапан. 

Технічним результатом є підвищення ефективності процесу очищення 

запиленого повітря, збільшення терміну служби фільтрувальних рукавів, внаслідок 

підвищення часу між регенераційного періоду за рахунок рівномірного розподілу 

пило-повітряного потоку по всьому перерізу апарату, а також збереження 

швидкості пило-повітряного потоку в апараті і зменшення його загальної 

металоємності. 

Рукавний фільтр для очищення технологічного повітря і аспіраційних викидів 

містить прямокутний корпус 1, розділений на камери запиленого 10, очищеного  

повітря 11, і предсепарації 12, з фланцями підведення запиленого повітря 5, і 

відведення очищеного повітря 3, пилозбірний бункер 4, та шнековий конвеєр 14 з 

роторним клапаном 15 для вигрузки пилових відходів, фільтрувальні гофровані 

рукави 2, заглушені знизу що складаються з вбудованого каркаса та вбудованих 

трубок Вентурі, регенеруючий пристрій, що включає соленоїдні клапани 6 з 

соплами 8, трубу для введення стисненого повітря 7, а також прилад автоматичного 

управління ( контролер) регенерацією 9. 
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Рис. 2.16 Представлений рукавний пиловловлювач для очищення технологічного 

повітря і аспіраційних викидів. 

 

 Цей рукавний фільтр працює наступним чином. Запилене повітря через 

фланці 5 надходять в камеру предсепарації, а з неї в камери запиленого повітря 10. 

Таким чином, забезпечується грубе очищення запиленого повітря. При 

проходженні пилоповітряного потоку через фільтрувальний матеріал відбувається 

поділ: повітря потрапляє в камеру очищеного повітря 11 і потім через фланець 3 

виводяться в атмосферу, а пил осідає на поверхні фільтрувального матеріалу. У 

міру осадження пилу на фільтрувальних матеріалі зростає опір в рукавному фільтрі, 

тому через певний час автоматично проводиться регенерація рукавів. 

При регенерації спрацьовує соленоїдний клапан 6 і відкриває доступ 

стисненого повітря в продувну трубу 7. Процес регенерації полягає в тому, що 

струмінь стисненого повітря, вибився з сопла 8, витісняє повітря яке знаходиться в 

корпусі у простір , утворене фільтрувальним рукавом 2 і запиленою камерою 10. 
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Розривна мембрана 13, при вибуху руйнується, і вся вибухова хвиля виходить через 

вибуховідводи. 

Процес видалення шару пилу з зовнішньої поверхні рукава носитиме 

лавиноподібний характер. В результаті такого процесу руху пилу в рукаві 

здійснюється його деформація і підсмоктування повітря з камери очищеного 

повітря. Пиловий шар деформується потоком продувного повітря, відділяється від 

фільтрувального матеріалу і скидається в пило збірний бункер 5, після чого буде 

розвантажений роторним клапаном. Більш детальна схема роботи пиловловлювача 

зображена на рис.2.17 

 

Рис. 2.17 Детальна схема роботи пиловловлювача  

2.4 Розрахунок пиловловлювача 

  Розрахунок ефективної площі фільтрації. Основним параметром для 

проектування пиловловлювача є фільтрувальний елемент та їхня кількість, адже 

габарити та конструкція фільтра залежить від них та їх кількості. Кількість 

фільтрувальних елементів можна знайти за допомогою витрати повітря яку 

споживає система аспірації. 

Витрата повітря згідно розрахунків 𝑄 = 110 010 м3/год 
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Після того як ми відвідали дане виробництво, ми виявили деревний пил (рис. 

2.18). За допомогою бази даних горючих і вибухонебезпечних характеристик пилу,  

дослідницького інституту «Institute for Occupational Safety and Health of the German 

Social Accident Insurance (IFA)». 

 

Рис. 2.18 Деревний пил 
 

Був проведений аналіз вибухонебезпечності пилу (табл.2.2):  
Табл. 2.2 Аналіз пилу 

Так як пил є потенційно вибухонебезпечним, тому необхідно передбачити 

опції по вибухозахисту ATEX. 

Під тип пилу був розрахований коефіцієнт AMR (Air To Media Ratio) (рис. 

2.19, 2.20), тобто швидкість фільтрації через фільтрувальні елементи: 

 

                            Рис.2.19 Коефіцієнт AMR (Air To Media Ratio) 

Ефективна швидкість фільтрації для даного типу пилу AMR 2,00м / с 

x 1,0 для розміру часток (10 до 50 мікрон) 

x 0,95 для пилової навантаження (22 до 50 г / м3) 

Тип пилу Клас вибухонебезпечності 

деревний пил St 1. 
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x 0,9 для температури (24-38 ºC) 

= 1,71 м / с ефективна розрахункова швидкість фільтрації. 

 

Рис. 2.20 Коефіцієнт AMR (Air To Media Ratio) 

Розрахуємо ефективну площу фільтрації: 

𝑆 =  𝑄 𝐴𝑀𝑅 60⁄ =⁄ 110 010  [м3

ч⁄ ] 1,71 [м мин⁄ ] 60⁄ = 1 072.2 [м2]⁄  

S - необхідна площа фільтрації фільтра; 

Q - розрахунковий витрата повітря для аспірації; 

AMR - швидкість фільтрації фільтрувального матеріалу; 

60 - переклад одиниць з годин в хвилини. 

Пил на виробництві мілко-дисперсний, волокнистий не абразивний сухий і 

вибухонебезпечний. Виходячи з цих даних, були обрані рукавні фільтр елементи 

Donaldson Polyester Antistatic. Площа одного гофрованого рукавного фільтра - 5,53 м2. 

 

S/5,53 = 1 072/5,53 = 193,85 – рукавних фільтр елементів. 
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За отриманими даними, ми можемо розробляти пиловловлювач на 200 

гофрованих рукавних фільтрів (Рис. 2.21) (табл.2.3.)  з матеріалом Polyester 

Antistatic  площа фільтрації 1 106 м2. 

 
Рис. 2.21 Гофрований фільтрувальний рукав  

 

Табл. 2.3 Характеристика гофрованого фільтрувального рукава 

Параметр Значення 

Діаметр, мм 160 

Довжина, мм 2000 

Матеріал Polyester Antistatic 

Рабоча Т max, 0С 80 

 

Опір, Па 

Початковий ‹100 

Робочий 1200-1400 

Критичний  2100 

Площа фільтрації, м2 5,53 

 

        Реальна швидкість фільтрації становить: 

𝐴𝑀𝑅 = 𝑄/𝑆/60 = 110010/1072/60 = 1,71 м/с 

          Вибухозахист 

 

Для того щоб уникнути розриву пиловловлювача під час вибуху 

встановлюють розривні мембрани, чий тиск залежить від рельєфу, мають круглу 

або квадратну площину, складаються з одного або декількох шарів і є плоскими або 

куполоподібними, які в свою чергу виготовлені з металу або пластмаси. Більшість 

розривних мембран оснащені точками розриву, які створені, наприклад, за 
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допомогою лазерів. Це можуть бути прості відрізки або навіть спеціальні форми. 

Ця частина таких мембран відома як розривний елемент.  

Кожен тип розривних мембран має свій спеціальний спосіб застосування. У 

межах різних видів мембран (наприклад, куполоподібні розривні мембрани, де сама 

мембрана виконує зворотню або поступальну дію) існує широкий спектр можливих 

комбінацій.  

Розривні мембрани встановлюються безпосередньо між фланцями або 

вставляються у відповідний тримач даної мембрани, який потім фіксується між 

фланцями. У деяких випадках розривна мембрана вже припаяна або зварена на 

виробництві. Ці тримачі потім оснащені необхідними з'єднаннями, наприклад 

різьбою (NPT, G або специфічною для користувача різьбою, системою з'єднання 

(наприклад, відеомагнітофоном) або фланцями різних типів (ISO-K, KF, ISO-F, 

CF)).  

На промислових підприємствах встановлено велику кількість розривних 

мембран та інших пристроїв безпеки. Для швидкого отримання інформації про 

запуск відкриття розривної мембрани застосовується широкий діапазон параметрів 

сигналізації. Одним з таких параметрів є роз'єднувальний дріт, закріплений на 

розривній мембрані та підключений до системи керування процесом. При відкритті 

розривної мембрани, дріт розчіплюється, з'єднання переривається, а відключення 

розривної мембрани передається до системи керування процесом. За умов наявності 

особливо високих вимог до герметичності, використовуються сигнальні методи 

(наприклад, датчик магнітної близькості NIMU). [5] 

Розривна мембрана зі зворотною дією. Першим входить в процес купол 

розривної мембрани і забезпечує дуже високий робочий тиск і відповідний 

коефіцієнт робочого тиску.  

Розривна мембрана з поступальною дією. Куполи розривних мембран 

завершують участь в процесі. Компактні розривні мембрани. Це, як правило, 

мембрани зі зворотною або поступальною дією, які часто зварені або припаяні до 

корпусу/тримача та мають умовно дуже маленький розмір фланця.  
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Розривний (заданий) тиск: це тиск, при якому відкривається розривна 

мембрана, перш ніж виникне пошкодження системи. Розривний тиск переважає над 

існуючим тиском під час нормальної роботи (також називається робочим або 

технологічним тиском) і нижче опору тиску (MAWP) відповідної системи.  

Розривне допустиме відхилення: визначає відхилення щодо визначеного 

розривного тиску, що відкриває розривну мембрану. Якщо тип розривної мембрани 

має стійкість до +/- 10%, а визначений розривний тиск становить 1 бар, розривна 

мембрана відкриється від 900 Мбар до 1,1 бара.  

Для забезпечення оптимальної роботи враховуються численні параметри для 

виготовлення розривних мембран. До них входять:  

- Система, що підлягає захищенню та її технологічні особливості.  

- Розривний тиск, температура.  

- Допустимий надлишковий тиск або вакуум.  

- Робочий тиск.  

- Вакуумна стійкість.  

- Пульсація.  

- Необхідна площа вентиляції або витрата потоку. 

Для нашого пиловловлювача ми використали 6 розривних мембран (рис.2.22) 

по рекомендаціям компанії Donaldson. Для визначення необхідної кількості 

розривних мембран ми звернулися за допомогою до компанії Donaldson виробника 

цих розривних мембран, надавши їм складальний кресленик пиловловлювача.  

Після того як вони виконали всі розрахунки нам надали рекомендовану 

розривну мембрану та їх кількість, для ефективного захисту. 

 

Рис. 2.22 Розривна мембрана 
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          Система очистки фільтрувальних елементів 

 

Для ефективної роботи фільтрувальних рукавів та без перебійного процесу 

аспірації, фільтрувальні елементи повинні очищатись самостійно, тому ми  

розробили спеціальну систему очистки. 

Дана система очистки має 4 ресивера до кожного з них під’єднано 5 

мембранних клапанів (рис. 2.23), які в свою чергу під’єднанні до дюймової труби 

яка проходить у в здовж всього пиловловлювача над фільтрувальними рукавами. 

Керує мембранними клапанами контролер Donaldson IPC (dP) (рис. 2.24) який 

виявляє перепад тиску в системі пиловловлювача. Під час перепаду тиску в 

контролер поступає сигнал який говорить про те ,що фільтрувальні елементи 

забились пилом, після цього він подає пневматичний сигнал на мембранний 

клапан, після цього клапан спрацював і  із ресивера поступило стиснене 

повітря яке розповсюджується по довжині всієї дюймової труби з отворами 

які розміщені над фільтрувальними рукавами. Коли стиснене повітря 

виходить з трубки воно прямує в середину фільтрувального рукава де 

вбудована труба Вентурі, яка правильно розповсюджує потік повітря по 

внутрішній частині рукава і виконує ефективну очистку гофрований 

фільтрувальних елементів. Через певний час цикл повторюється, але вже з 

іншим клапаном, від одного контролера може спрацювати одночасно лише два 

клапан. Так як у нас 4 ресивера тому потрібно 2 контролера. На одну трубу 

розраховано 10 фільтрувальний елементів, один цикл очищатиме 40 

фільтрувальних елементів. [6] 

 

Контролер IPC ΔP CAT 3D 

 

За рівнем електромагнітного випромінювання та завадостійкості контролер 

відповідає вимогам Директиви ЄС 89/336 / EEC, а також всім чинним міжнародним 

стандартам (наприклад, британським стандартом EN 60204-1 на електричне і 
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електронне обладнання). Контролер IPC поміщений всередину стійкого до 

атмосферних впливів корпусу у виконанні типу IP66 і може підключатися до 

джерела як змінного, так і постійного струму. Усередині корпусу знаходяться 

друкована плата і відповідне кількість електромагнітних клапанів (на деяких 

установках знепилювання електромагнітні клапани знаходяться в окремій коробці).  

        Очищення стисненим повітрям відбувається по перепаду тиску з боку 

чистого і брудного повітря для забезпечення безперебійної роботи. 

Контролери для роботи в небезпечних умовах, згідно з визначенням, в 

Директиві ЄС 94/9 / EC (ATEX). Ці контролери відносяться до обладнання категорії 

3D для роботи в зонах 22 (тільки непропускний пил), або категорії 2D для роботи в 

зонах 21 і 22. 

 
 

 Мембранний (соленоїдний) клапан  

 

Оригінальні мембранні клапана компанії Donaldson - це надійність роботи 

системи очищення. Тільки оригінальні клапана можуть працювати без заміни та 

ремонту тривалий час забезпечуючи якісну і ефективну очистку фільтруючих 

елементів. [6] 

Клапани з імпульсним струменем застосовуються в системах фільтрації 

пиловловлювачів. Вони зазвичай використовуються для очищення фільтрів,  

 

 

Світлодіодна шкала індикації 
падіння тиску 

 

Індикатор електроживлення 

 

Індикатор зайнятості (система 
очищення активована) 
Індикатор автономної оситки 

Індикатор 

Індикатор переривання 

Аварійний сигнал 

Рис. 2.24 Передня  панель  контролера   PC (dP) 
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картриджних або рукавних. Розглянемо, як ці клапани працюють у системах 

пиловловлювачів.  

Пиловловлювачі - це системи, які використовуються для видалення 

гранульованих твердих забруднювачів, промислової твердої речовини (іноді у 

вигляді порошку) або вихлопних газів перед виходом в атмосферу. Зазвичай 

пиловловлювач складається із вентилятора, картриджного або рукавного фільтра, 

системи очищення фільтрів та системи для видалення пилу. Одним із найбільш 

ефективних, доступних та рентабельних пиловловлювачів є рукавні фільтри, 

широко відомі як пиловловлювачі із тканинними фільтрами.  

У такій камері газ, що містить домішки, пропускається через тканинні мішки, 

які в свою чергу запобігають потраплянню пилу всередину (рис. 2.25). Щоб 

зберегти опір тиску в пиловловлюючій камері в заданому діапазоні, і, таким чином, 

забезпечити пилозбірну ефективність даної камери, тканинні рукавні фільтри 

потребують постійного очищення. Найчастіше очищення фільтра відбувається за 

допомогою імпульсного струменя повітря або струменя під тиском.  

 

0 

Рис. 2.25 Вид типової пиловловлюючої камери з імпульсними ступеневими 

соленоїдними клапанами, solenoid valve –клапан з імпульсним струменем, 

сompressed air manifold - колектор стиснутого повітря, tube sheet – лист для  

кріплення фільтрувальних елементів, сlean gas – чистий газ,  venturis – форсунки, 

dirty gas – забруднений газ, baffel plate – металева перегородка, collected solids – 
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пилові накопичувачі, hopper – бункер, bag support cage - трубчастий мішковий 

фільтр, main housing – основний каркас 

 

        Цей метод полягає в тому, що пил видаляють за допомогою повітряного потоку   

під високим тиском, який надходить у верхню частину трубчастого рукавного 

(мішкового) фільтра (1), (рис. 2.25, 2.26) . Клапан із імпульсним струменем (2) подає 

пульсуючий потік повітря через колектор стиснутого повітря (3), який, в результаті, 

подає це повітря до форсунок, розташованих над кожним рукавом (1). Така дія 

створює ударну хвилю, яка проходить через рукав, змушуючи його розширюватися, 

та розсіює пилові накопичення навколо рукавного фільтра.  

Ударна хвиля рухається вниз і вгору по трубчастому рукавному (мішковому) 

фільтру приблизно за пів секунди. Тому, потік пульсуючого повітря повинен бути 

достатньо міцним, аби рухатися по всій довжині рукава та розсіювати пилові 

накопичення. Необхідне швидке відкривання та закривання клапана 

пиловловлювача (2) досягається за допомогою імпульсного струменевого 

соленоїдного клапана (2). Використання даного клапана дозволяє контролювати 

спад тиску у фільтрі, а також послідовність імпульсів. 

 
Рис. 2.26 Трубчастий рукавний (мішковий) фільтр з імпульсним  

струменем за наявності повітряної пульсації, Shock waves – ударні хвилі, 

Solenoid valve creates air pulses - клапан спричиняє повітряну    пульсацію 
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Імпульсні струменеві клапани - це соленоїдні клапани (рис.2.23), 

безпосередньо призначені для систем пиловловлювачів. Коли соленоїд 

заряджається, втягнуте повітря над діафрагмою швидко вичерпується, що 

спричиняє в ній різницю високого тиску. Таким чином, діафрагма раптово 

відкривається. Коли соленоїд розряджається, повітря проникає через отвір до 

камери над діафрагмою, яка врівноважує тиск і миттєво закриває клапан. 

Швидке відкривання та закривання клапана дуже важливе для ефективної 

очистки фільтрів та економічного споживання стисненого повітря через наявність 

невеликої кількості рухомих частин і, таким чином, малої інерції. Ці клапани мають 

дуже високі показники. Максимальна швидкість потоку досягається, коли повітря 

рухається зі швидкістю звуку (344 м/с). 

Основні параметри, що впливають на вибір імпульсних струменевих 

клапанів: 

Об'єм ресивера: кількість об'єму повітря, що зберігається в резервуарі подачі, 

який, в свою чергу, залежить від пропускної здатності клапана. 

Тиск в ресивері: тиск повітря в резервуарі, який також є вхідним тиском 

клапана. 

Максимально допустимий тиск: максимальний тиск трубопроводу або 

системи для безпечної експлуатації. 

Тривалість імпульсу: час заряджання клапану. 

Загальна тривалість імпульсу: час відкривання та закривання клапана. 

Критичний тиск: максимальний тиск, досягнутий в кінці колектора 

стиснутого повітря, що створює ударну хвилю. 

Перепад тиску в ресивері: різниця між тиском у ресивері до і після ударної 

хвилі. Для підтримки швидкого потоку повітря в колекторах необхідно обмежити 

спад тиску до максимум 50% від абсолютного тиску в ресивері. Таке рішення 

вважається найпростішим способом зменшити час імпульсу при встановленні, якщо 

спад тиску є надто високим. 
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Коефіцієнт інтенсивності роботи: відсоткове співвідношення між тиском у 

ресивері та критичним тиском. Інтенсивність роботи залежить від пропускної 

здатності клапана та часу відкриття. 

Співвідношення об'єму та імпульсу повітря при атмосферному тиску, що 

проходить через клапан. Чим більше це співвідношення, тим якісніше очищення 

рукавного (мішкового) фільтра.  

Дані типи соленоїдних клапанів виробляються із різноманітних будівельних 

ущільнюючих матеріалів та речовин, які мають специфічні властивості, що робить 

їх придатними для застосування в різних цілях. [7] 

 

 

Рис. 2.23. Мембранний клапан 
   

По рекомендаціям Donaldson нами були обрані ефективні для роботи 

мембранні клапани Donaldson RYT350, з розходом повітря Q = 16,2 м3/год, та час 

роботи клапана після поданого йому сингала ( клапан в відкритому стані) t = 100 

мс. ( рис. 2.27). 

 

Система очистки рукавних гофрованих фільтр елементів розрахованого 

пиловловлювача 

  

Дана система очистки (рис.2.27) має 4 ресивера (1) до кожного з них 

під’єднано 5 мембранних клапанів (2) які в свою чергу під’єднанні до дюймової 

труби (3) яка проходить у в здовж всього пиловловлювача над фільтрувальними 

рукавами (4). Керує мембранними клапанами контролер Donaldson IPC (dP) (Рис. 
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2.23) який виявляє перепад тиску в системі пиловловлювача. Під час перепаду 

тиску в контролер поступає сигнал який говорить про те ,що фільтрувальні 

елементи забились пилом, після цього він подає пневматичний сигнал на 

мембранний клапан (2), після цього клапан спрацював і із ресивера (1) 

поступило стиснене повітря яке розповсюджується по довжині всієї дюймової 

труби «3» з отворами які розміщені над фільтрувальними рукавами (4). Коли 

стиснене повітря виходить з трубки воно прямує в середину фільтрувального 

рукава де вбудована труба Вентурі, яка правильно розповсюджує потік 

повітря по внутрішній частині рукава і виконує ефективну очистку 

гофрованих фільтрувальних елементів. Через певний час цикл повторюється, 

але вже з іншим клапаном, від одного контролера може спрацювати одночасно 

лише два клапан. Так як у нас 4 ресивера тому потрібно 2 контролера. На одну 

трубу розраховано 10 фільтрувальний елементів, один цикл очищатиме 40 

фільтрувальних елементів. 

 

 
Рис. 2.27 Система очистки рукавних гофрованих фільтр елементів нашого 

пиловловлювача 



54 
 

2.5 Розрахунок на міцність опорної конструкції пиловловлювача 

 

  Відповідно до розрахунків пиловловлювач має велику вагу, а саме 10 тон, 

тому нам потрібно розробити таку опорну конструкцію (рис. 2.28) щоб вона 

витримала це навантаження, для цього потрібно зробити розрахунок на міцність. 

 

Рис. 2. 28. Опорна конструкція пиловловлювача 

 Для того щоб розрахувати ми робимо схематичне зображення опорної 

конструкції (рис.2.29). 

 

Рис. 2.29 Схематичне зображення опорної конструкції 
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Розрахунок максимально завантаженої балки 

 Нормативне та розрахункове навантаження на балку з урахуванням власної 

ваги (рис. 2.30): 

             qн= 9,65/22 + 0,0123 = 0,451 т/м; 

                   qр= 10,14/22 + 0,0123*1,05 = 0,474 т/м 

Рис. 2.30  Розрахункове навантаження на балку з урахуванням 

                                                     власної ваги 

 

Знайдемо розрахунковий згинальний момент та поперечну силу: 

 

Мp= 0,474*4,12/8 = 0,996 т*м; 

Qр= 0,474*4,1*0,5 = 0,972 т. 

          Необхідний момент опору та момент інерції складають: 

 

Wxн=Мр/Rу=99600/2100=47,5 см³; 

Jхн =(5*qн*l3*169)/(384*2,1*106)=(5*4,51*4103*169)/(384*2,1*106)=326 см4. 

  

          Приймаємо швелер 14П ГОСТ 8240-97, з такими характеристиками: 

 

Wx= 70,2 см3  > Wxн= 47,5 см3 

Jх= 491 см4  > Jх= 326 см4 

 

Отже підібраний переріз задовольняє розрахунок по міцності та стійкості. 

Навантаження нормативне та розрахункове від обладнання пиловловлювача 

складає: Pн= 9,65 т, Pр= 10,14 т. 



56 
 

Навантаження нормативне та розрахункове від обладнання пиловловлювача 

складає (рис. 2.31): 

qн=9,65/(2,8*2+8,2*2)=0,439 т/м; 

qр=10,14/( 2,8*2+8,2*2)=0,46 т/м. 

 

Рис. 2.31 Навантаження розрахункове від обладнання пиловловлювача 

 

Максимальні розрахункові зусилля в балці: Мр=0,452 т*м; Qр=0,65 т. 

Необхідний момент опору та момент інерції складають: 

 

Wx= 45200/2100 = 21,6 см³; 

Jх= ( 5*4,61*2803*150)/(384*2,1*106) = 94 см4. 

 

           Приймаємо швелер 14П ГОСТ 8240-97[4], з такими характеристиками: 

 

Wx= 21,6 см3  > Wxн= 47,5 см3 

Jх= 94 см4  > Jх= 326 см4 

Отже підібраний переріз задовольняє розрахунок по міцності та стійкості. 

 

Розрахунок колони (рис. 2.29) 

 

 Нормативне та розрахункове навантаження на колону складає: 

 

Nн=9,65/4 = 2,42 т; 
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Nр=10,14/4 = 2,54 т. 

 

Задаймося гнучкістю колони λ=80 та знаходимо ϕ=0,707, тоді необхідна площа 

перерізу: 

 

Аd = Nр/ϕ*Rу*γс= 2540/0,707*2250=1,6 см2; 

 

Необхідний радіус інерції: 

id =lef/ λ=310/80= 3,88 см. 

По проекту було закладено два швелери 14П ГОСТ 8240-97[4] з такими 

характеристиками: 

А=2*15,6=31,2 см2, imin=4,5 см. 

Перевіримо стійкість прийнятого перерізу, попередньо порахувавши: 

λmax=310/4,5 =69, звідси ϕ=0,754. 

Напруження в перерізі: 

σ=Nр/ϕ*А= 2540/0,754*31,2 = 108 кг/см2 < Rу*γс= 2250 кг, 

 отже підібраний переріз задовольняє розрахунок по стійкості. 

 

2.6 Розрахунок системи повітропроводу після пиловловлювача, та втрат 

тиску 

 Розрахунок системи повітропроводу після пиловловлювача 

Спроектувавши пиловловлювач нам потрібно вивести через нього чисте 

повітря яке будуть витягувати вентилятори. Отримавши побажання замовника ми 

вирішили встановити 4 вентилятора, які будуть відповідати за різні точки забору 

брудного повітря, в різних комбінаціях виконання. Завдяки тому, що ми не будемо 

використовувати всі вентилятори, це дасть змогу економити на електроенергії. В 

зв’язку з цим нам потрібно провести повітровід до 4 вентиляторів, (рис. 2.32) 

витрата повітря в яких буде наступна: 
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        - вентилятор 1 – Qв1 = 12 000 м3/год; 

        - вентилятори 2, 3, 4 – Q в1,в2,в3 = 34 000 м3/год. 

 

Рис. 2.32 Підключення повітроводу до вентиляторів  

Точка підключення пиловловлювач: 

- Визначення рекомендованого діаметру повітропроводу від пиловло - 

влювача. Витрата повітря  – 𝑄9заг= 110 010 м3/год. 

 

𝑑10заг = √
𝑄10 х 4

𝜋 х 𝑉 х 3600
= √

10 010 х 4

𝜋 х 21,5 х 3600
=  1,145 м 

 

 V – рекомендована швидкість повітря в повітропроводах 21,5 м/с, відповідно 

до книги Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice. 

Згідно ГОСТ 10704-76, отриманий діаметр округляємо в більшу сторону до 

стандартного значення 𝑑10заг = 1150 мм. 
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Точка підключення вентилятор 1: 

- Визначення рекомендованого діаметру повітропроводу до вентилятора 1. 

Витрата повітря  – Qв1= 12 000 м3/год. 

 

𝑑11заг = √
Qв1 х 4

𝜋 х 𝑉 х 3600
= √

12 000 х 4

𝜋 х 21,5 х 3600
=  0,396 м 

 

 V – рекомендована швидкість повітря в повітропроводах 21,5 м/с, відповідно 

до книги Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice. 

Згідно ГОСТ 10704-76, отриманий діаметр округляємо в більшу сторону до 

стандартного значення 𝑑10заг = 400 мм. 

 

Точка підключення вентилятор 1: 

- Визначення рекомендованого діаметру повітропроводу до вентилятора 1. 

Витрата повітря  – Qв2,в3,в4= 34 000 м3/год. 

𝑑12заг = √
Qв2, в3, в4 х 4

𝜋 х 𝑉 х 3600
= √

34 000 х 4

𝜋 х 21,5 х 3600
=  0,712 м 

V – рекомендована швидкість повітря в повітропроводах 21,5 м/с, відповідно 

до книги Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice. 

Згідно ГОСТ 10704-76, отриманий діаметр округляємо в меншу сторону до 

стандартного значення 𝑑10заг = 710 мм. 

 

 Розрахунок втрат тиску в системі аспірації 

 

Для ефективного підбору вентиляторів нам необхідно знати два важливих 

параметра, витрату повітря, та втрату тиску в системі аспірації. Витрата повітря в 

нас відома, а втрати по тиску ні. Визначати втрати по тиску будемо по двох самих 
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дальніх дочках аспірації, так як один з вентиляторів буде підібраний під одну точку 

аспірації, а три інших вентилятора однакових для всіх інших точок, які будуть 

комбінуватись в роботі ( Рис. 2.33). 

 

 Рис. 2.33 Схема розміщення двох найдальших точок системи аспірації 

Втрата тиску точка №1, данный расчет буде проводится согласно книги 

«Аспирационные и транспортные пневмосистемы» И.Т. Глебов[9]: 

Визначимо потік транспортуючих частинок, Мд [кг / год] в даній системі 

аспірації: 

 

Мд = 𝑄 ∗ 𝜇 ∗ 𝜌 =  110 010 ∗ 0,5 ∗ 1,2 = 66,1 кг/год 

 

    Q – витрата повітря, м3/год; 

 𝜌 – щільність повітря за умовами всмоктування, кг/м³;  

 µ - витратна масова концентрація, кг/кг; 

 

Знайдемо оптимальну швидкість повітря 𝑣опт в повітроводі: 
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𝑣опт = 1,1 (4µ
𝑣

𝑣м
+ 0,01𝜌м + 𝑏) = 1,1(4 ∙ 0,3 ∙ 1,25 + 0,01 ∙ 1190 + 10) = 21,5 м/с 

 

   
𝑣

𝑣м
 – коефіцієнт випередження повітряного потоку; 

 𝜌м – щільність масивного матеріалу, з якої отримані подрібнені 

частинки, кг/м³;  

𝑏 – емпірична величина, що залежить від типу частинок, кг/кг; 

 

Визначимо втрати тиску для транспортної ділянки L1 - довжина – 0,5 м, 

діаметр повітроводу - 250 мм ( Рис. 2.33). 

 

Число Рейнольдса для повітря для транспортної ділянки: 

 

Re = 106 ∙ v ∙
d

14,9
= 360 738 

 

Коефіцієнт опору тертя для транспортної ділянки: 

λ = 0,11 ∙ (
Ке

d
+

68

Re
)

0,25

= 0,0171 

 

  Ке – еквівалентна шорсткість труб, 0.0001; 

Динамічний тиск повітря, для транспортної ділянки: 

Рдин = 0,6 ∙ v2 = 277,35 Па 

 

Втрати тиску на прямій транспортній ділянці трубопроводу: 

∆pпрям = l ∙
λ

d
∙ Рдин(1 + K ∙ μ) = 

= 0,5 ∙
0,0171

0,25
∙ 277,35(1 + 0,2 ∙ 0,5) = 10,45 Па 

     𝐾 – комплексний коефіцієнт, що враховує рух матеріалу по трубопроводу; 
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           Втрати тиску в поворотах для транспортної ділянки: 

 

∆𝑝пов = 𝑃дин∑𝜉умов ∙ (1 + 𝐾 ∙ 𝜇) = 

= 277,35 ∙ 1 ∙ 0,45(1 + 0,2 ∙ 0,5) = 74,84 Па 

𝜉услов. – умовний коефіцієнт гідравлічного опору поворотів;  

 

Втрати тиску на переміщення матеріалу транспортної ділянки: 

 

∆𝑝пер = 9,81𝜌∆ℎ (1 +  𝜇 ∙
𝑣

𝑣м
) = 9,81 ∙ 1,2 ∙ 0,5(1 +  0,5 ∙ 1,25) =10,5 Па 

 

Сумарні втрати тиску транспортної ділянки - L1: 

 

∑∆𝑝𝐿1 = ∆𝑝прям + ∆𝑝пов + ∆𝑝пер = 95,79 Па 

 

Визначимо втрати тиску для транспортної ділянки L2 - довжина – 83 м, діаметр 

повітроводу - 400 мм ( рис. 5.33). 

Число Рейнольдса для повітря для транспортної ділянки: 

 

Re = 106 ∙ v ∙
d

14,9
= 577 181 

 

Коефіцієнт опору тертя для транспортної ділянки: 

 

λ = 0,11 ∙ (
Ке

d
+

68

Re
)

0,25

= 0,0152 

  Ке – еквівалентна шорсткість труб, 0.0001; 

Динамічний тиск повітря, для транспортної ділянки: 

 

Рдин = 0,6 ∙ v2 = 277,35 Па 
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Втрати тиску на прямій транспортній ділянці трубопроводу: 

 

∆pпрям = l ∙
λ

d
∙ Рдин(1 + K ∙ μ) = 

= 83 ∙
0,0152

0,4
∙ 277,35(1 + 0,2 ∙ 0,5) = 524,78 Па 

 

   𝐾 – комплексний коефіцієнт, що враховує рух матеріалу по трубопроводу; 

        Втрати тиску в поворотах для транспортної ділянки: 

 

∆𝑝пов = 𝑃дин∑𝜉умов ∙ (1 + 𝐾 ∙ 𝜇) = 

= 277,35 ∙ 1 ∙ 0,45(1 + 0,2 ∙ 0,5) = 74,84 Па 

 

 𝜉умов. – умовний коефіцієнт гідравлічного опору поворотів;  

 

Втрати тиску на переміщення матеріалу транспортної ділянки: 

 

∆pпер = 9,81ρ∆h (1 +  μ ∙
v

vм
) = 9,81 ∙ 1,2 ∙ 83(1 +  0,5 ∙ 1,25) =535,78 Па 

 

Сумарні втрати тиску транспортної ділянки – L2: 

 

∑∆𝑝𝐿2 = ∆𝑝прям + ∆𝑝пов + ∆𝑝пер = 1 135,42 Па 

 

Визначимо втрати тиску для транспортної ділянки L3 - довжина – 3 м, діаметр 

повітроводу – 1 150 мм ( Рис. 5.2.1). 

 

Число Рейнольдса для повітря для транспортної ділянки: 
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Re = 106 ∙ v ∙
d

14,9
= 1 659 395 

 

Коефіцієнт опору тертя для транспортної ділянки: 

 

λ = 0,11 ∙ (
Ке

d
+

68

Re
)

0,25

= 0,0116 

 

  Ке – еквівалентна шорсткість труб, 0.0001; 

Динамічний тиск повітря, для транспортної ділянки: 

 

Рдин = 0,6 ∙ v2 = 277,35 Па 

 

Втрати тиску на прямій транспортній ділянці трубопроводу: 

 

∆pпрям = l ∙
λ

d
∙ Рдин(1 + K ∙ μ) = 

= 3 ∙
0,0116

1,15
∙ 277,35(1 + 0,2 ∙ 0,5) = 41 Па 

  𝐾 – комплексний коефіцієнт, що враховує рух матеріалу по трубопроводу; 

        Втрати тиску в поворотах для транспортної ділянки: 

 

∆pпов = Pдин∑ξумов ∙ (1 + K ∙ μ) = 

= 277,35 ∙ 1 ∙ 0,45(1 + 0,2 ∙ 0,5) = 74,84 Па 

𝜉услов. – умовний коефіцієнт гідравлічного опору поворотів;  

 

Втрати тиску на переміщення матеріалу транспортної ділянки: 

 

∆𝑝пер = 9,81𝜌∆ℎ (1 +  𝜇 ∙
𝑣

𝑣м
) = 9,81 ∙ 1,2 ∙ 3(1 +  0,5 ∙ 1,25) = 43 Па 
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Сумарні втрати тиску транспортної ділянки – L3: 

∑∆𝑝𝐿3 = ∆𝑝прям + ∆𝑝пов + ∆𝑝пер = 160,3 Па 

Визначимо втрати тиску для ділянки чистого повітря L4 - довжина – 5 м, 

діаметр повітроводу – 1 150 мм ( Рис. 5.33). 

Число Рейнольдса для ділянки чистого повітря: 

Re = 106 ∙ v ∙
d

14,9
= 1 659 395 

Коефіцієнт опору тертя для ділянки чистого повітря: 

λ = 0,11 ∙ (
Ке

d
+

68

Re
)

0,25

= 0,0116 

  Ке – еквівалентна шорсткість труб, 0.0001; 

Динамічний тиск повітря, для ділянки чистого повітря: 

Рдин = 0,6 ∙ v2 = 277,35 Па 

 

Втрати тиску на прямій ділянці трубопроводу з чистим повітрям: 

∆pпрям = l ∙
λ

d
∙ Рдинв = 5 ∙  

0,00116

1.15
∙ 277,35 = 10 Па 

 

   𝐾 – комплексний коефіцієнт, що враховує рух матеріалу по трубопроводу; 

        Втрати тиску в поворотах для  ділянки чистого повітря : 

 

∆pпов = Pдин∑ξумов = 277,35 ∙ 1 ∙ 0,11 = 30,84 Па 

 

 𝜉услов. – умовний коефіцієнт гідравлічного опору поворотів;  

Сумарні втрати тиску ділянки чистого повітря – L4: 

∑∆𝑝𝐿4 = ∆𝑝прям + ∆𝑝пов = 40,84 Па 

Визначимо втрати тиску для ділянки чистого повітря L5 - довжина – 0.5 м, 

діаметр повітроводу – 400 мм ( Рис. 5.2.1). 

Число Рейнольдса для ділянки чистого повітря: 
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Re = 106 ∙ v ∙
d

14,9
= 700 495 

Коефіцієнт опору тертя для ділянки чистого повітря: 

λ = 0,11 ∙ (
Ке

4
+

68

Re
)

0,25

= 0,0131 

  Ке – еквівалентна шорсткість труб, 0.0001; 

Динамічний тиск повітря, для ділянки чистого повітря: 

Рдин = 0,6 ∙ v2 = 277,35 Па 

Втрати тиску на прямій ділянці трубопроводу з чистим повітрям: 

 

∆pпрям = l ∙
λ

d
∙ Рдинв = 0,5 ∙  

0,00131

0,4
∙ 277,35 = 1 Па 

 

   𝐾 – комплексний коефіцієнт, що враховує рух матеріалу по трубопроводу; 

         Втрати тиску в поворотах для  ділянки чистого повітря : 

 

∆pпов = Pдин∑ξумов = 277,35 ∙ 1 ∙ 0,11 = 30,84 Па 

 

Сумарні втрати тиску ділянки чистого повітря – L5: 

 

∑∆pL5 = ∆pпрям + ∆pпов = 31,84 Па 

 

 Загальні втрати тиску точки №1: 

 

∑∆𝑝заг = ∑∆𝑝𝐿1 + ∑∆𝑝𝐿2 + ∑∆𝑝𝐿3 + ∑∆𝑝𝐿4 + ∑∆𝑝𝐿5 =   1 463,89 Па 

 

Втрата тиску точка №2, даний розрахунок буде виконуватись книги 

«Аспирационные и транспортные пневмосистемы» И.Т. Глебов[9]: 

Визначимо потік транспортуючих частинок, Мд [кг / год] в даній системі 

аспірації: 
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Мд = 𝑄 ∗ 𝜇 ∗ 𝜌 =  110 010 ∗ 0,5 ∗ 1,2 = 66,1 кг/год 

    Q – витрата повітря, м3/год; 

 𝜌 – щільність повітря за умовами всмоктування, кг/м³;  

 µ - витратна масова концентрація, кг/кг; 

 

Знайдемо оптимальну швидкість повітря 𝑣опт в повітроводі: 

 

𝑣опт = 1,1 (4µ
𝑣

𝑣м
+ 0,01𝜌м + 𝑏) = 1,1(4 ∙ 0,3 ∙ 1,25 + 0,01 ∙ 1190 + 10) = 21,5 м/с 

 

   
𝑣

𝑣м
 – коефіцієнт випередження повітряного потоку; 

 𝜌м – щільність масивного матеріалу, з якої отримані подрібнені 

частинки, кг/м³;  

𝑏 – емпірична величина, що залежить від типу частинок, кг/кг; 

 

Визначимо втрати тиску для транспортної ділянки L11 - довжина – 7 м, 

діаметр повітроводу - 360 мм ( Рис. 2.33). 

 

Число Рейнольдса для повітря для транспортної ділянки: 

Re = 106 ∙ v ∙
d

14,9
= 521 879 

Коефіцієнт опору тертя для транспортної ділянки: 

 

λ = 0,11 ∙ (
Ке

d
+

68

Re
)

0,25

= 0,0141 

 

  Ке – еквівалентна шорсткість труб, 0.0001; 

Динамічний тиск повітря, для транспортної ділянки: 
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Рдин = 0,6 ∙ v2 = 277,35 Па 

 

Втрати тиску на прямій транспортній ділянці трубопроводу: 

 

∆pпрям = l ∙
λ

d
∙ Рдин(1 + K ∙ μ) = 

= 7 ∙
0,0141

0,36
∙ 277,35(1 + 0,2 ∙ 0,5) = 55,45 Па 

 

   𝐾 – комплексний коефіцієнт, що враховує рух матеріалу по трубопроводу; 

        Втрати тиску в поворотах для транспортної ділянки: 

 

∆𝑝пов = 𝑃дин∑𝜉умов ∙ (1 + 𝐾 ∙ 𝜇) = 

= 277,35 ∙ 1 ∙ 0,45(1 + 0,2 ∙ 0,5) = 74,84 Па 

 

 

        Втрати тиску на переміщення матеріалу транспортної ділянки: 

∆𝑝пер = 9,81𝜌∆ℎ (1 +  𝜇 ∙
𝑣

𝑣м
) = 9,81 ∙ 1,2 ∙ 7(1 +  0,5 ∙ 1,25) =59,4 Па 

 

Сумарні втрати тиску транспортної ділянки - L11: 

 

∑∆𝑝𝐿11 = ∆𝑝прям + ∆𝑝пов + ∆𝑝пер = 189,69 Па 

 

Визначимо втрати тиску для транспортної ділянки L10 - довжина – 25 м, 

діаметр повітроводу - 500 мм ( Рис. 5.2.1). 

Число Рейнольдса для повітря для транспортної ділянки: 

Re = 106 ∙ v ∙
d

14,9
= 755 981 

Коефіцієнт опору тертя для транспортної ділянки: 
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λ = 0,11 ∙ (
Ке

d
+

68

Re
)

0,25

= 0,0152 

 

  Ке – еквівалентна шорсткість труб, 0.0001; 

Динамічний тиск повітря, для транспортної ділянки: 

 

Рдин = 0,6 ∙ v2 = 277,35 Па 

 

Втрати тиску на прямій транспортній ділянці трубопроводу: 

 

∆pпрям = 83 ∙
λ

d
∙ Рдин(1 + K ∙ μ) = 

= 25 ∙
0,0152

0,5
∙ 277,35(1 + 0,2 ∙ 0,5) = 202,78 Па 

 

   𝐾 – комплексний коефіцієнт, що враховує рух матеріалу по трубопроводу; 

        Втрати тиску в поворотах для транспортної ділянки: 

 

∆𝑝пов = 𝑃дин∑𝜉умов ∙ (1 + 𝐾 ∙ 𝜇) = 

= 277,35 ∙ 1 ∙ 0,45(1 + 0,2 ∙ 0,5) = 74,84 Па 

Втрати тиску на переміщення матеріалу транспортної ділянки: 

∆pпер = 9,81ρ∆h (1 +  μ ∙
v

vм
) = 9,81 ∙ 1,2 ∙ 25(1 +  0,5 ∙ 1,25) =210,78 Па 

Сумарні втрати тиску транспортної ділянки – L10: 

∑∆𝑝𝐿10 = ∆𝑝прям + ∆𝑝пов + ∆𝑝пер = 497,62 Па 

Визначимо втрати тиску для транспортної ділянки L9 - довжина – 58 м, 

діаметр повітроводу – 800 мм ( рис. 2.33). 

Число Рейнольдса для повітря для транспортної ділянки: 

Re = 106 ∙ v ∙
d

14,9
= 980 375 
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Коефіцієнт опору тертя для транспортної ділянки: 

λ = 0,11 ∙ (
Ке

d
+

68

Re
)

0,25

= 0,0121 

  Ке – еквівалентна шорсткість труб, 0.0001; 

Динамічний тиск повітря, для транспортної ділянки: 

Рдин = 0,6 ∙ v2 = 277,35 Па 

Втрати тиску на прямій транспортній ділянці трубопроводу: 

∆pпрям = l ∙
λ

d
∙ Рдин(1 + K ∙ μ) = 

= 58 ∙
0,0121

0,8
∙ 277,35(1 + 0,2 ∙ 0,5) = 316,76 Па 

  𝐾 – комплексний коефіцієнт, що враховує рух матеріалу по трубопроводу; 

 Втрати тиску в поворотах для транспортної ділянки: 

∆pпов = Pдин∑ξумов ∙ (1 + K ∙ μ) = 

= 277,35 ∙ 1 ∙ 0,45(1 + 0,2 ∙ 0,5) = 74,84 Па 

 

Втрати тиску на переміщення матеріалу транспортної ділянки: 

∆𝑝пер = 9,81𝜌∆ℎ (1 +  𝜇 ∙
𝑣

𝑣м
) = 9,81 ∙ 1,2 ∙ 58(1 +  0,5 ∙ 1,25) = 324,43 Па 

Сумарні втрати тиску транспортної ділянки – L9: 

 

∑∆𝑝𝐿9 = ∆𝑝прям + ∆𝑝пов + ∆𝑝пер = 718,03 Па 

 

Визначимо втрати тиску для транспортної ділянки L8 - довжина – 45 м, 

діаметр повітроводу – 1000 мм ( рис. 2.33). 

Число Рейнольдса для повітря для транспортної ділянки: 

Re = 106 ∙ v ∙
d

14,9
= 1 020 375 

Коефіцієнт опору тертя для транспортної ділянки: 

 



71 
 

λ = 0,11 ∙ (
Ке

d
+

68

Re
)

0,25

= 0,0126 

Динамічний тиск повітря, для транспортної ділянки: 

Рдин = 0,6 ∙ v2 = 277,35 Па 

Втрати тиску на прямій транспортній ділянці трубопроводу: 

 

∆pпрям = l ∙
λ

d
∙ Рдин(1 + K ∙ μ) = 

= 45 ∙
0,0126

1
∙ 277,35(1 + 0,2 ∙ 0,5) = 356,76 Па 

  𝐾 – комплексний коефіцієнт, що враховує рух матеріалу по трубопроводу; 

        Втрати тиску в поворотах для транспортної ділянки: 

 

∆pпов = Pдин∑ξумов ∙ (1 + K ∙ μ) = 

= 277,35 ∙ 1 ∙ 0,45(1 + 0,2 ∙ 0,5) = 74,84 Па 

Втрати тиску на переміщення матеріалу транспортної ділянки: 

 

∆𝑝пер = 9,81𝜌∆ℎ (1 +  𝜇 ∙
𝑣

𝑣м
) = 9,81 ∙ 1,2 ∙ 45(1 +  0,5 ∙ 1,25) = 364,43 Па 

    Сумарні втрати тиску транспортної ділянки – L8: 

 

∑∆𝑝𝐿8 = ∆𝑝прям + ∆𝑝пов + ∆𝑝пер = 796,03 Па 

 

Визначимо втрати тиску для ділянки чистого повітря L6 - довжина – 4 м, 

діаметр повітроводу – 1 150 мм ( рис. 2.33). 

 

Число Рейнольдса для ділянки чистого повітря: 

Re = 106 ∙ v ∙
d

14,9
= 1 659 395 

Коефіцієнт опору тертя для ділянки чистого повітря: 
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λ = 0,11 ∙ (
Ке

d
+

68

Re
)

0,25

= 0,0116 

Динамічний тиск повітря, для ділянки чистого повітря: 

Рдин = 0,6 ∙ v2 = 277,35 Па 

Втрати тиску на прямій ділянці трубопроводу з чистим повітрям: 

 

∆pпрям = l ∙
λ

d
∙ Рдинв = 4 ∙  

0,00116

1.15
∙ 277,35 = 8 Па 

 

  𝐾 – комплексний коефіцієнт, що враховує рух матеріалу по трубопроводу; 

        Втрати тиску в поворотах для  ділянки чистого повітря : 

 

∆pпов = Pдин∑ξумов = 277,35 ∙ 1 ∙ 0,11 = 30,84 Па 

Сумарні втрати тиску ділянки чистого повітря – L6: 

 

∑∆𝑝𝐿6 = ∆𝑝прям + ∆𝑝пов = 38,84 Па 

Визначимо втрати тиску для ділянки чистого повітря L7 - довжина – 0.5 м, 

діаметр повітроводу – 710 мм ( рис. 2.33). 

Число Рейнольдса для ділянки чистого повітря: 

Re = 106 ∙ v ∙
d

14,9
= 1 029 261 

Коефіцієнт опору тертя для ділянки чистого повітря: 

λ = 0,11 ∙ (
Ке

4
+

68

Re
)

0,25

= 0,0128 

Динамічний тиск повітря, для ділянки чистого повітря: 

Рдин = 0,6 ∙ v2 = 277,35 Па 

Втрати тиску на прямій ділянці трубопроводу з чистим повітрям: 

∆pпрям = l ∙
λ

d
∙ Рдинв = 0,5 ∙  

0,00128

0,71
∙ 277,35 = 1,3 Па 

 

  𝐾 – комплексний коефіцієнт, що враховує рух матеріалу по трубопроводу; 
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        Втрати тиску в поворотах для  ділянки чистого повітря : 

 

∆pпов = Pдин∑ξумов = 277,35 ∙ 1 ∙ 0,11 = 30,84 Па 

Сумарні втрати тиску ділянки чистого повітря – L7: 

 

∑∆pL7 = ∆pпрям + ∆pпов = 32,34 Па 

 Загальні втрати тиску точки №2: 

 

∑∆𝑝заг = ∑∆𝑝𝐿11 + ∑∆𝑝𝐿10 + ∑∆𝑝𝐿9 + ∑∆𝑝𝐿8 + ∑∆𝑝𝐿4 + ∑∆𝑝𝐿3 +

+∑∆𝑝𝐿6 + ∑∆𝑝𝐿7 = 2 473, 39 Па 

 

2.7 Підбір обладнання для системи аспірації та розрахунок ефективної 

товщини стінки повітропроводу 

Вентилятори 

Підбір вентилятора виконується за допомогою двох параметрів: 

- витрата повітря; 

- втрати тиску в системі. 

         Підбір вентилятора для точки №1: 

              - витрата повітря – Qв1 = 12 000 м3/год; 

              - втрата тиску в системі: 

∑∆𝑝в1 = ∑∆𝑝заг + ∆𝑝точ.з. + ∆𝑝пилов. =  1 463,89 + 200+1500 = 3 163 Па. 

 

           Використаємо для підбору вентилятора ліцензійну програму (рис. 2.34) 

компанії Marelli, Італія. Задавши необхідні параметри в програму ми отримуємо 

список рекомендованих вентиляторів. 
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Рис. 2.34. Програма для підбору вентиляторів компанії Marelli 

 

Згідно отриманих рекомендацій вибираємо вентилятор Marelli BC500-18,5 

(рис 2.35). Характеристики даного вентилятора, та його крива (рис 2.36): 

- відцентровий вентилятор Marelli серії BC500-18 з електродвигуном 13,84 

кВт, витрата повітря – 12 559 м3/год, тиск - 3 456,2  Па, 2 940 об / хв, шум -87,5 дБ. 

 

Рис. 2.35 Відцентровий вентилятор Marelli серії BC500-18 
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Рис. 2.36 Крива характеристика вентилятора Marelli BC500-18 13,84 kW 

 

Підбір вентилятора для точки №2: 

              - витрата повітря – Qв2,в3,в4 = 34 000 м3/год; 

              - втрата тиску в системі: 

∑∆𝑝в2,в2,в3 = ∑∆𝑝заг + ∆𝑝точ.з. + ∆𝑝пилов. =  2 473, 39 + 200 +1500 = 4 173,39 Па. 

           Використаємо для підбору вентилятора ліцензійну програму (рис. 2.37) 

компанії Marelli, Італія. Задавши необхідні параметри в програму ми отримуємо 

список рекомендованих вентиляторів. 
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Рис. 2.37 Програма для підбору вентиляторів компанії Marelli 

 

Згідно отриманих рекомендацій вибираємо вентилятор Marelli MD1120/A-55 

(рис. 2.38). Характеристики даного вентилятора, та його крива (рис. 2.39): 

- відцентровий вентилятор Marelli серії MD1120/A-55, електродвигун 55 кВт, 

витрата повітря – 34 234 м3/год, тиск - 4 562  Па, 1 480 об / хв, шум -83,9 дБ. 

 

 

Рис. 2.38 Відцентровий вентилятор Marelli серії MD1120/A-55 
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Рис. 2.39 Крива характеристика вентилятора Marelli серії MD1120/A-55 55 kW 

 

Розрахунок ефективної товщини стінки повітропроводу. 

 

Розрахунок був виконаний відповідно до [17]  за формулою розрахунку 

товщини повітропроводу, що працює під тиском:  

 

S`=1.18*D*(( Рн/E )*(l`/D))  

 

D - діаметр повітропроводу (см); у межі допустимої похибки - для 

повітропроводів з базовим внутрішнім діаметром D=Dв , та повітропроводів з 

базовим зовнішнім діаметром D=Dн; 

l` - розрахункова довжина повітропроводу, см; 

Pн – розрахунковий зовнішній тиск, кгс/см2 
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          E – модуль пружності матеріалу обичайки при її розрахунковій температурі, 

кгс/см2 = 2 039 000 кгс/см2 

               S – товщина стінок повітропроводу. 

 

Тиск створюють вентилятори Marelli МD 1120/A на  55 кВт, 34 200 м/год при 

тиску 4655 Па (0,047468 кгс/см). Тиск який видає потужність вентилятора 

використовуємо для розрахунку товщини стінок повітропроводу: 
 

- Повітропровід ∅1150   

 

S =1.18*1,15*((0,047468 / 2039000) * (90`/1,15)) =0,172 см 
 

     Згідно ГОСТ 9617-67, отримане значення округляємо в більшу сторону до 

стандартного значення S= 2 мм. 

- Повітропровід ∅800   

S =1.18*0,8*((0,047468 / 2039000) * (70`/0,8)) =0,141 см 

     Згідно ГОСТ 9617-67, отримане значення округляємо в більшу сторону до 

стандартного значення S= 1,5мм. 

- Повітропровід ∅650   

S =1.18*0,65*((0,047468 / 2039000) * (40`/0,65)) =0,1001 см 

     Згідно ГОСТ 9617-67, отримане значення округляємо в більшу сторону до 

стандартного значення S= 1мм. 

- Повітропровід ∅500   

 

S =1.18*0,5*((0,047468 / 2039000 ) * (60`/0,5)) =0,0904 см 

     Згідно ГОСТ 9617-67, отримане значення округляємо в більшу сторону до 

стандартного значення S= 1мм. 

 

 Шнековий конвеєр 
 

Для вивантаження пилу з бункера нам необхідний шнековий конвеєр, тому 

для його вибору ми звернулись до компанії «ХимМикс».  
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Шнековий (гвинтовий) - призначений для транспортування сипучих, дрібно 

кускових і пастоподібних вантажів. Шнековий транспортер може бути 

виготовлений у відкритому виконанні - в жолобі, і закритому - в трубі. 

Використання відкритих шнекових конвеєрів дає можливість контролювати його 

роботу в будь-якому місці. 

Гвинтові конвеєри дуже широко використовуються в технологічних лініях 

найрізноманітніших виробництв: будівельного, переробного, хімічного та інших 

харчових і нехарчових виробництвах, в складських господарствах, в фасувально-

пакувальних лініях тощо. 

Шнековий конвеєр має наступну конструкцію циліндричний корпус, 

обладнаний з різних кінців завантажувальним і розвантажувальним патрубками 

(вікнами). Усередині корпусу на підшипникових опорах встановлюється шнек, 

який є подає елементом. Обертаючись, шнек захоплює своїми лопатями подається 

продукт і переміщує його в напрямку від завантажувального вікна до 

розвантажувального. Шнекові конвеєри здатні переміщати матеріал у 

вертикальному, похилому і горизонтальному напрямках. З метою розподілу 

продукту, що транспортується по різних напрямках, шнек може бути реверсивним, 

тобто змінювати напрямок обертання. Основною перевагою шнеків є їх 

герметичність, що при транспортуванні продуктів, що  робить їх застосування 

єдино можливим рішенням. Крім зазначеного, вони компактні, прості і надійні. До 

слабких місць шнекових конвеєрів можна віднести те, що вони схильні до зносу, 

особливо при транспортуванні абразивних матеріалів, а також щодо високе 

споживання. [3] 

Після того як надали всю необхідну інформацію ми отримали 

рекомендований шнековий конвеєр «ХимМикс» А300/45 (hис. 2.40) для нашої 

системи аспірації, технічні характеристики наведені в (табл. 2.4). 
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Табл. 2.4 Характеристики шнекового конвеєра «ХимМикс» А300/45 

Назва Характеристика 

Температура навколишнього середовища ° С От +25  до +40  

Склад пилу Відходи від обробки деревини (деревний пил) 

Характеристика пилу Сухий , гіроскопічний, вибухонебезпечний 

Насипна щільність (кг/м3) 100 ÷ 300  

Продуктивність (кг/ч) 1500  

Опції - ATEX 

Електродвигун (кВт) 3  

Діаметр шнека (мм) 300 

Підключення (ДхШ), (мм) 6750х500 

 

Рис. 2.40 Шнековий конвеєр «ХимМикс» А300/45 

 

 Роторний клапан (шлюзовий затвор) 

 

Для вивантаження пилу з шнекового конвеєра нам необхідний роторний 

клапан, який в свою чергу буде тримати вакуум у пиловловлювачі, тому для його 

вибору ми звернулись до компанії «ХимМикс».  
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Шлюзовий затвор, як правило, використовується для розвантаження 

бункерів, які перебувають під тиском відмінному від атмосферного, або в разі 

підвищеної плинності частинок пропонованого матеріалу. При цьому роторні 

живильники запобігають потраплянню атмосферного повітря в установку зі 

зниженим тиском або вихід газів з системи з підвищеним тиском, тим самим 

зберігаючи тиск в установці на постійному рівні. 

 Так само секторний затвор може бути використаний в якості дозатора, за 

рахунок функції рівномірної регульованою подачі сипучих матеріалів. Ще однією 

важливою можливістю роторного живильника є функція подрібнення. 

Залежно від твердості сипучого продукту, обсягу подачі суміші 

розраховуються розміри шлюзових затворів, внутрішніх камер, впускних і 

випускних отворів. 

Принцип дії шлюзового затвора: 

Роторний механізм являє собою жорстко встановлений на валу барабан, 

розділений на кілька порожнин, що є «кишенями» для подається продукту. 

Обертання роторного механізму здійснюється від електромеханічного приводу 

(мотор-редуктора). Здійснюючи оборот навколо своєї осі, порожнини барабана 

захоплюють частинки обложеного в бункері продукту і транспортують їх вниз, 

здійснюючи вивантаження під дією сил гравітації. Виконуючи роль 

розвантажувального клапана, шлюзовий затвор має герметичністю, що забезпечує 

мінімальну витік повітря з витратного бункера. [3] 

Після того як надали всю необхідну інформацію ми отримали 

рекомендований роторний клапан «ХимМикс» Е15-1 (рис. 2.41) для нашої системи 

аспірації, технічні характеристики наведені в (табл. 2.5). 
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Табл. 2.5 Характеристики роторного клапану «ХимМикс» Е15-1 

 

Назва Характеристика 

Температура навколишнього середовища ° С От +25  до +40  

Склад пилу Відходи від обробки деревини (деревний пил) 

Характеристика пилу Сухий , гіроскопічний, вибухонебезпечний 

Насипна щільність (кг/м3) 100 ÷ 300  

Продуктивність (кг/ч) 1500  

Опції - ATEX 

Коефіцієнт заповнення (%) 100 

Електродвигун (кВт) 1,1 

Підключення (ДхШ), (мм) 300х300 

 

Рис. 2.41 Роторний клапан «ХимМикс» Е15-1 

 

2.8 Моделювання обв’язки повітропроводів та розміщення пиловловлювача з 

обладнанням у виробничому приміщені в програмі AutoCAD 

 

 Зробивши всі необхідні розрахунки та спроектувавши пиловловлювач, нам 

необхідно зробити обв’зку повітропроводу та розмістити пиловловлювач з 

обладнанням. Для цього ми використовуємо програму AutoCAD. 

         На рис. 2.42 зображено обв’язку повітроводів безпосередньо на виробництві 

та 3Д зображення обв’язки з пиловловлювачем та обладнанням. 
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Рис. 2.42 Обв’язка повітроводів по цеху №3 та 3Д зображення обв’язки з 

пиловловлювачем та обладнанням 
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На рис. 2.43 зображено розміщення пиловловлювача та обладнання. 

 

 

 

 

Рис. 2.43 Зображення розміщення пиловловлювача та обладнання. 
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Висновки 

Отже, в даному розділі ми розрахували систему повітроводів до 

пиловловлювача та після нього. Розробили та розрахували конструкцію 

пиловловлювача для даної системи аспірації. Провели розрахунок на міцність 

опорної конструкції пиловловлювача, що дало нам змогу оцінити надійність 

конструкції. Розрахували втрати тиску в системі аспірації та зробили 

розрахунковий підбір обладнання для роботи всіх систем. Виконали розрахунок 

товщини стінок повітропроводу та виконали обв’язку повітропроводів та 

розміщення пиловловлювача  з обладнанням у виробничому приміщені. 

Всі ці розрахунки нам дають змогу зробити систему аспірації для 

деревообробної промисловості та безпосередньо у компанії УХЛК , цеху№3 (рис. 

2.44). 

 

 

Рис. 2.44 Реалізована система аспірації УХЛК, цеху №3 
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РОЗДІЛ 3. МОДЕЛЮВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ОПОРНОЇ  

КОНСТРУКЦІЇ ТА ПОТОКУ ПОВІТРЯ. 

ПЕРЕВІРКА НА АДЕКВАТНІСТЬ МОДЕЛІ 

 

 У даному розділі по спроектованої конструкції пиловловлювача нам 

необхідно здійснити моделювання навантаження опорної конструкції та потоку 

повітря з метою перевірити на працездатність, створивши симуляції потоку повітря, 

та повітря з пилом в середині пиловловлювача. 

 

3.1 Навантаження опорної конструкції 

 

Для того щоб перевірити дану опорну конструкцію на міцність ми 

використаємо програму SolidWorks Simulation.  

Відкривши цю програму ми завантажуємо нашу опорну конструкцію та 

створюємо новий статичний аналіз (рис. 3.1). Для цього аналізу нам потрібно буде 

виконати наступні дії: 

- вказати матеріал; 

- зафіксувати конструкцію; 

- вказати навантаження; 

- вказати з’єднання між деталями конструкції; 

- створити сітку даної конструкції; 

- виконати розрахунок. 

 

Рис.3.1 Завантаження опорної конструкції в SolidWorks Simulation.   
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Розглянемо більш детально, саме перше, що нам необхідно виконати це 

задати матеріал даної опорної конструкції  (рис 3.2), задаємо матеріал із 

запропонованого нам списку, приймаємо AISI 1020 Сталь, холоднокатана. 

 

 

Рис. 3.2 Задаємо матеріал опорної конструкції 

 

Після того як ми задали матеріал, опори конструкції потрібно зафіксувати, 

щоб отримати найбільш ефективний результат, вибравши з варіантів фіксації 

фіксовану геометрію та зафіксувати всі 8 опор (рис 3.3). 

 

 

Рис. 3.3 Фіксація опор 
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Наступним кроком є встановлення з’єднання між деталями, задаємо параметр 

з’єднані, глобальний контакт (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4 З’єднання деталей опорної конструкції 

 

Зафіксувавши опори, задаємо зовнішні навантаження, найпершим 

навантаженням буде сила тяжіння (рис. 3.5), потім задаємо параметр розподілене 

навантаження і задаємо навантаження в сумі - 20 000 кг для того щоб перевірити 

міцність опорної конструкції в надзвичайно екстремальних умовах (рис.3.6). 

 

 

Рис. 3.5 Сила тяжіння на конструкцію 
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Рис. 3.6 Розподілене навантаження на опорній конструкції 

 

 Завдяки всім вище наведеним параметрам ми можемо створити сітку даної 

моделі (рис.3.7, рис.3.8) яка потім покаже нам навантаження, переміщення та 

деформацію даної опорної конструкції. Параметри сітки встановлюємо наступні, 

щільність середню, та будувати сітку на основі змішаної кривизни. 

 

 

Рис. 3.7 Задаємо параметри сітки 
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Рис. 3.8 Сітка опорної конструкції 

 

 Завершивши задавати всі параметри для ефективного моделювання ми 

можемо робити запуск даного дослідження. Дане дослідження нам покаже три 

параметра: навантаження (рис. 3.9), переміщення (рис. 3.10) та деформацію 

(рис.3.11). 

 

 

Рис. 3.9 Навантаження опорної конструкції 
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Рис. 3.10 Переміщення опорної конструкції 

 

 

Рис. 3.11 Деформація опорної конструкції 

 

 Отже, виконавши даний статичний аналіз, ми можемо зробити висновки, 

опираючись на наступні параметри: 

- межа плинності даного матеріалу( рис. 3.9) 2.827e+008 N/м2, а наша 

конструкція не перевищує 7,260e+006 N/м2; 
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- переміщення даної пороної конструкції в найбільш критичних точках не більше 

ніж 1 мм; 

- деформація по шкалі ESTRN не більше 9,595е-005, що є нормою. 

Тому ми можемо зробити висновки, що дана опорна конструкція є достатньо 

міцною для нашого пиловловлювача.  

 

3.2 Моделювання  потоку повітря 

 

Щоб дослідити як буде змінюватись швидкість повітря проходячи через 

фільтрувальні елементи спроектованого пиловловлювача проведемо моделювання 

потоку використовуючи програму SolidWorks Flow Simulation. Рух повітря крізь 

фільтрувальні елементи буде призводить також до перепаду тисків та відповідних 

втрат енергії. Моделювання дозволить нам дослідити та виявити недоліки 

конструкції пиловловлювача.  

Спочатку ми завантажуємо спрощену модель нашого пиловловлювача  та 

створюємо новий проект дослідження. Для цього аналізу нам потрібно буде 

виконати наступні дії: 

- заглушити заглушками вхідні і вихідні отвори; 

- вказати загальні настройки; 

- вказати граничні умови; 

- додати цілі; 

- створити та задати пористий матеріал для наших фільтрувальних елементів; 

- виконати розрахунок. 

Розглянемо цей процес більш детально, найперше, що нам необхідно зробити 

це створити спрощену модель пиловловлювача, це дозволить нам виконувати 

розрахунки набагато швидше. Також потрібно буде створити модель 

фільтрувального елемента та оснастити ними пиловловлювач, даних фільтр - 

елементів потрібно 200 штук (рис. 3.12) 
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Рис. 3.12. Спрощена модель пиловловлювача з фільтр елементами 

 

Відкривши цю модель пиловловлювача ми заглушуємо вхідні та вихідні 

отвори, потім задаємо загальні налаштування, такі як гравітація, та встановлюємо 

дане середовище проекту – Air (рис. 3.13). 

    

Рис. 3. 13 Загальні параметри   

Після того як ми задали загальні параметри, нам потрібно вказати граничні 

умови: 

- швидкість на вході в пиловловлювач – 21,5 м/с (рис. 3.14) ; 

- тиск середовища з урахуванням вентилятора – 104 480 Па (рис. 3.15). 

Встановивши граничні умови ми задаємо наступний параметр такий як 
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поверхневі цілі, нас цікавить витрата повітря. Для того щоб нам змоделювати 

правильно процес потрібно створити новий матеріал для фільтрувальних 

 

Рис. 3.14 Встановлення швидкості на вході до пиловловлювача 

 

 

Рис. 3.15 Тиск середовища з урахуванням вентилятора 

 

елементів та присвоїти його фільтрувальним елементам. Для цього ми відкриваємо 

інженерну базу матеріалів та створюємо там свій матеріал, а саме Donaldson 

Polyester Antistatic. Задаємо наступні параметри (рис. 3.16), щоб наш 

фільтрувальний матеріал був наближений до реального: 

- пористість – 0,5; 

- тип проникнення – ізотропний; 

- площа фільтрувального елемента – 5,53 м2; 
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- довжина – 2 м; 

- розмір пор – 2 мкм.  

Після того як ми задали матеріал ми можемо його присвоїти (рис. 3.17) 

фільтрувальним елементам які ми створили. 

 

 

Рис. 3.16 Створення фільтрувального матеріалу 

 

 

Рис. 3.17 Присвоєння фільтрувального матеріалу 

 

Завершивши задавати всі параметри для ефективного моделювання ми 

можемо робити запуск даного дослідження. Дане дослідження нам покаже два  

параметра: зміну швидкості в корпусі та через фільтрувальні елементи (рис. 3.18, 

рис. 3.19, рис.3.20), а тож перепад тиску через фільтрувальні елементи (рис.3.21). 
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Рис. 3.18 Зміна швидкості в корпусі та через фільтрувальні елементи 

 

 

Рис. 3.19 Зміна швидкості в корпусі та через фільтрувальні елементи 
 

Отже, виконавши моделювання, ми можемо зробити висновки, опираючись на 

наступні параметри: 

швидкість в корпусі, а саме на вході в частині сепарації,  зменшується та 

розповсюджується по всьому корпусі (рис.3.20) рівномірно знижуючи швидкість 

потоку повітря (рис.3.19, рис. 3.18) з 21,5 м/с до 7,8 м/с, що забезпечить більш 

довговічну роботу фільтрувальних елементів. Крізь фільтрувальні елементи ми 

бачимо що швидкість не перевищує поділки 2,6 м/с, що є підтвердженням нашого 
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Рис. 3.20 Зміна швидкості в корпусі та через фільтрувальні елементи 
 

 

Рис. 3.21 Перепад тиску через фільтрувальні елементи 

 

розрахункового AMR. На виході з пиловловлювача швидкість не більше 17 м/с; 

- перепад тиску в межах норми -  1 400 Па, по рекомендаціям Donaldson. Отже 

розрахунок втрат тиску був проведений правильно, задавши перепад тиску у 

пиловловлювачі 1400 Па; 

- витрата повітря підтвердилась. 

Тому ми можемо зробити висновки, що проведене моделювання підтвердило 

адекватність нашої розрахункової моделі пиловловлювача. 
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3.3 Моделювання (симуляція) потоку повітря з деревним пилом 

 

Для здійснення оцінки ефективності аспірації даної системи проведемо 

моделювання потоку повітря з деревним пилом по корпусу спроектованого 

пиловловлювача. Задавши число частинок пилу на вхід ми можемо визначити 

скільки частинок пилу пройде через гофровані фільтрувальні елементи Donaldson 

Polyester Antistatic на вихід ( рис. 3.25). 

Для здійснення візуалізації додаємо розрахунок руху частинок. В 

встановлюємо наступні параметри (рис. 3.22): 

- стартову точку – 3 вхідних отвори; 

- кількість частинок – 300; 

- діаметр частинок – 10 мкм; 

- матеріал – деревний пил; 

- масова витрата згідно вище наведених нами розрахунків – 0,0183 кг/с; 

- початкова швидкість 21,5 м/с. 

 

 

Рис. 3.22 Встановлення параметрів для руху частинок 

Завершивши задавати всі параметри для ефективного моделювання ми 

можемо робити запуск даного дослідження. Дане дослідження нам покаже зміну 

швидкості частинок пилу, траекторію руху (рис. 3.23, 3.24) та скільки частино пилу 

із 300 заданих пройде через фільтрувальні елементи (рис.3.25). 
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Рис. 3. 23 Зміна швидкості частинок пилу, траєкторія руху 

 

 

Рис. 3. 24 Зміна швидкості частинок пилу, траєкторія руху 

Отже, виконавши моделювання, ми можемо зробити висновки: 

- швидкість частинок на вході в фільтр падала до 8 м/с. Найбільші частинки 

падали зразу до низу та розміщались по двох краях бункера, а менші частинки 

піднімались до верху (рис.3.23, рис. 3.24). 
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Рис. 3. 25 Ефективність системи аспірації 
 

Завдяки тому, що пил збирається по двом сторонам бункера, шнековому 

конвеєру буде легше вивантажувати пил, так як буде краще зачеплення з ним. 

Це забезпечить ефективне вивантаження пилу з бункера.  

- із 300 заданих частинок розміром 10 мкм пройшло через наші фільтрувальні 

елементи всього 1 (рис. 3.25), що в співвідношенні дає нам якість аспірації 

повітря – 99,97%. Дане дослідження підтверджує дані компанії Donaldson які 

гарантують якість очистки їхніх фільтрувальних елементів на 99,9%. 

Тому ми можемо зробити висновки, про адекватність запропонованої моделі..  

 

Висновки 

У даному розділі проведено комплексне моделювання розробленого нами 

пиловловлювача, а саме: навантаження опорної конструкції; симуляція потоку 

повітря; симуляція потоку повітря з деревним пилом. 

Проведене моделювання дає нам право стверджувати, що спроектований 

пиловловлювач дозволить забезпечити всебічну очистку повітря починаючи від 

деревообробного обладнання до повернення чистого повітря назад до робочого 

приміщення. 
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РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА СТАРТАП – ПРОЕКТУ 

 

Даний розділ виконується за методичними вказівками до виконання стартап – 

проекту. [10]  

Метою даного розділу є проведення маркетингового аналізу стартап-проекту 

для того, щоб визначити принципові можливості його ринкового впровадження та 

можливих напрямів реалізації цього впровадження. 

 

4.1. Опис ідеї проекту 

 

Для аспірації повітря в різних промисловостях, зазвичай використовують 

пиловловлювачі. Аспірація є важливим процесом, що відбувається під час обробки 

вугілля, виробництва цементу, металу, хімічної обробки, деревообробки, 

повторного використання відходів виробництва, сільськогосподарської 

промисловості тощо. 

  

У табл.4.1 надано інформацію про зміст ідеї, можливі напрямки 

застосування, основні вигоди, що може отримати користувач товару. [10] 

 

Табл. 4.1 Опис ідеї стартап – проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користувача 

Оригінальна система 

пиловловлювача, яка 

дозволяє очищувати 

повітря до 99,9% . 

Будь яка промисловість 

1.Здешевлення процесу 

аспірації. 

2. Уникнення проблем 

з перевіркою екологів 

 

У таблиці 4.2 зроблено аналіз техніко – економічних переваг, ідеї  

порівняно із пропозиціями конкурентів.  
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Табл. 4.2 Визначення характеристик ідеї проект 

Техніко- 

економічні 

характерис

тики ідеї 

(Потенційні) товари/концепції 

конкурентів 

W (слабка 

сторона) 

N 

(нейтрал 

ьна 

сторона) 

S (сильна 

сторона) 
Мій 

проект 

Аналог 

фільтр 

TOSHE 

Фільтр  

Donaldson 

Інші 

комбі

но 

вані 

систе

ми. 
Показник

и якості 

проекту, 

% 

 

80% 

 

76% 

 

80% 

 

65% 

Недоліки 

плануван

ня 

проекта 

 

Впровад

ження 

«ноу-

хау» 

 

Низька 

енергозат

ратність 

 

Вартіст, 

тис.дол 
100 80 150 75 

Вірогідне

перевище-

ння 

бюджету 

Виготов

лення 

системи 

Економіч

ність 

використ

ання 

Громіст-

кість (м2) 

8200х

2800х

6500 

12715Х322

5Х2215 
- 

9000

Х1000

Х1500 

Додатков

ий 

прицеп до 

молоково

зу 

Можливі

сть 

регулюва

ння 

процесу 

Мобільні

сть 

установки 

 

Аналіз слабких, нейтральних та сильних сторін техніко – економічних 

характеристик ідеї дозволяє зробити висновок, що дана ідея може бути 

конкурентоспроможною. [10] 

 

4.2 Технологічний аудит ідеї проекту 

 

Оскільки ідея проекту полягає в абсолютно новітній системі  

пиловловлювача, то аудит може мати такі варіанти рішення:  

1) обладнання системи (всі комплектуючі) можна купити на ринку 

Британії, сам корпус зібрати у нас в Україні. 
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2) створення системи можна зробити вручну, або використати 

роботизовану техніку. 

 

4.3  Аналіз ринкових можливостей запуску стартап - проекту 

 

В даному пункті необхідно визначити ринкові можливості, які можна 

використати під час ринкового впровадження проекту, та ринкові загрози, які 

можуть перешкодити реалізації проекту, дозволяє спланувати напрями розвитку 

проекту із урахуванням стану ринкового середовища, потреб потенційних клієнтів 

та пропозицій проектів-конкурентів [10]. 

Аналіз попиту: наявність попиту, обсяг, динаміка розвитку ринку.(табл. 4.3). 

 

Табл. 4.3 Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту 

Показники стану ринку (найменування) Характеристика 

Кількість головних гравців, од 3 

Загальний обсяг продаж, тис. дол. 100 000 

Показники стану ринку (найменування) Характеристика 

Динаміка ринку (якісна оцінка) Зростає 

Наявність обмежень для входу (вказати 

характер обмежень) 
Відсутні 

Специфічні вимоги до стандартизації та 

сертифікації 

ГОСТ 36323-2005 

Вимоги до викидів у 

навколишнє середовище 

Середня норма рентабельності в галузі (або по 

ринку), % 
20% 

 

За таблиці 4.3 видно, що за попереднім оцінюванням є ринок привабливим 

для входження. 

Визначення потенційних груп клієнтів, їх характеристики, та 

формування орієнтовних вимог до товару для кожної групи (табл. 4.4). [10] 
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Проведення аналізу ринкового середовища: формування таблиці факторів, 

що сприяють ринковому впровадженню проекту, та факторів, що йому 

перешкоджають (табл. 4.5 - 4.6). Фактори в таблицях подані в порядку 

зменшення значущості. [10] 

 

Таблиця 4.4 Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

Потреба, що 

формує ринок 

Цільова 

аудиторія 

(цільові 

сегменти 

ринку) 

Відмінності у 

поведінці різних 

потенційних 

цільових груп 

клієнтів 

Вимоги споживачів 

до товару 

Завеликі викиди 

пулу в 

навколишнє 

середовище, 

затрати на не 

ефективні системи 

Будь яка 

промисловість 

Різні фільтрувальні 

елементи, а саме 

фільтрувальний 

матеріал 

                 Висока степінь 

очистки, не 

велика по 

габаритам 

 

Проведення аналізу пропозиції, визначення загальних рис конкуренції на 

ринку (табл. 4.8). [10] 

 

Табл. 4.5 Фактори загроз 

№ 

п/п

п 

Фактор Зміст загрози Можлива реакція компанії 

1 2 3 4 

1

1 

Перевищення 

бюджету 

Вартість системи у 

порівнянні з 

іншими 

компаніями 

Прийняття певних вимог 

задля зниження ціни 

2

2 
Криза 

Економічний стан 

країни цілком 

впливає на кількість 

потенційних клієнтів 

Участь у різноманітних 

проектах, для підвищення 

рівня заохочення існуючої 

клієнтури 
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1 2 3 4 

№ 

п/п 
Фактор Зміст загрози Можлива реакція компанії 

3

3 
Строк служби 

Через незадовільні 

умови експлуатації 

можливе зниження 

строку служби 

Враховувати умови, в 

яких буде експлуатуватись 

система 

 

Табл. 4.6 Фактори можливостей 

№ 

п/п 
Фактор Зміст можливості Можлива реакція компанії 

1

1 

Впровадження 

«ноу-хау» 

 

Створення такої 

системи 

пиловловлювача 

якої ще не існувало 

Велика кількість 

замовників 

2

2 

Здешевлення 

компонентів 

Зменшення 

собівартості 

пиловловлювачів, 

що випускається 

Зниження вартості 

на пиловловлювач 

 

Табл. 4.7 Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості 

конкурентного 

середовища 

В чому 

проявляється 

дана 

характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства (можливі дії 

компанії, щоб бути 

конкурентоспроможною) 

1 2 3 

Вказати тип конкуренції 

(інші виробники) 
Чиста 

Чиста конкуренція не надає 

негативного впливу на 

розвиток виготовлення 

продукції 

Особливості 

конкурентного 

середовища 

В чому 

проявляється 

дана 

характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства (можливі дії 

компанії, щоб бути 

конкурентоспроможною) 
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1 2 3 

За рівнем конкурентної 

боротьби 

- локальний/національний/ 

Національна 

Національна конкуренція 

сприяє вливанню капіталів і 

товарів державою та 

інвесторами, створює 

конкурентну боротьбу 

Особливості 

конкурентного 

середовища 

В чому 

проявляється 

дана 

характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства (можливі дії 

компанії, щоб бути 

конкурентоспроможною) 

За галузевою ознакою 

(міжгалузева, 

внутрішньогалузева) 

Внутрішньогалу

зева 

Сприяє зниженню витрат 

виробництва 

Конкуренція за 

видами товарів: 

- товарно-родова 

- товарно-видова 

- між бажаннями 

Товарно-родова 

Конкуренція між різними 

видами товарів, які можуть 

виконувати подібні функції. 

За характером 

конкурентних переваг 

- цінова / нецінова 

Цінова 

Головною 

конкурентною 

перевагою є цінова 

політика на систему 

обробки молока 

 

4.3.5. Проведення більш детального аналіз умов конкуренції в галузі (табл. 

4.8). [10] 

 

Висновки: має місце не інтенсивна конкурентна боротьба з боку прямих 

конкурентів, є можливість виходу на ринок, товарів – замінників не існує. 

Беручи за основу аналізу конкуренції, проведеного в п. 4.3.5 (табл. 4.8), а 

також із урахуванням характеристик ідеї проекту (табл. 4.2), вимог споживачів 

до товару (табл. 4.4) та факторів маркетингового середовища (табл. 4.5-4.6) [10] 

 Визначення та обґрунтування, перелік факторів 

конкурентоспроможності. Аналіз оформлюється за табл. 4.9.  
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Табл. 4.8 Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером 

Прямі 

конкуренти 

в галузі 

Потенційні 

конкуренти 

Постачальни-

ки 
Клієнти 

Товари- 

замінники 

На ринку не 

спостерігаєть

ся тенденція 

до 

збільшення 

кількості 

підприємств 

і посилення 

конкуренції 

на ринку 

Бар'єри 

входу на 

ринок є 

незначними 

Існує чітка 

залежність 

від 

постачальни

ків як якості 

продукції, 

так і 

можливих 

обсягів її 

виробництва 

Споживачі 

мають 

широку 

географію 

Товарів – 

замінників не 

існує, так як дана 

система обробки 

молока новітня на 

ринку 

 

Табл. 4.9 Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 

п/

п 

Фактор 

конкурентоспром

ожності 

Обґрунтування (наведення чинників, що 

роблять фактор для порівняння 

конкурентних проектів значущим) 

1 
Унікальність системи 

очистки фільтрів 

Так як система очистки є абсолютно 

унікальною, спостерігається чиста 

конкуренція на ринку збуту. Головна 

задача - розробити правильну 

маркетингову стратегію підприємства. 

2 Ціна 

Оскільки такий пиловловлювач є 

досить дешевий, порівняно з іншими 

типами, він буде досить конкуренто 

спроможнім для споживача. 

3 
Маркетинговий 

бюджет 

Від розміру маркетингового бюджету 

залежить здатність здійснювати 

маркетингову стратегію підприємства. 

Маркетингові заходи мають забезпечувати 

інші конкурентні переваги такі, як рівень 

диференціації, лояльності, репутація 

виробника, дистрибуція та просування. 

 

Фінальним етапом ринкового аналізу можливостей впровадження проекту 

є складання SWOT-аналізу (матриці аналізу сильних (Strength) та слабких (Weak) 
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сторін, загроз (Troubles) та можливостей (Opportunities) на основі виділених 

ринкових загроз та можливостей, та сильних і слабких сторін (табл. 4.10). [10] 

Перелік ринкових загроз та ринкових можливостей складається на основі 

аналізу факторів загроз та факторів можливостей маркетингового середовища. 

Ринкові загрози та ринкові можливості є наслідками (прогнозованими 

результатами) впливу факторів, і, на відміну від них, ще не є реалізованими на 

ринку та мають певну ймовірність здійснення. [10] 

Табл. 4.10 SWOT-аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони: 

Унікальність установки; 

Виконує ті ж самі функції за більш 

низьку ціну. 

Нижча ціна порівняно з 

аналогічними пристроями 

Слабкі сторони: 

Не є досить розповсюдженим на 

ринку; 

Відсутність чітко вираженої 

маркетингової стратегії, 

непослідовність в її реалізації. 

Можливості: 

Можливість збільшення обсягів 

реалізації системи 

Можливість збільшення обсягів 

продаж за рахунок впровадження ще 

більш точних систем позиціонування 

Загрози: 

Криза 

Загроза підвищення пониження ціни у 

конкурентів. 

Невірно розроблена маркетингова 

стратегія підприємства. 

 

4.4  Розробка ринкової стратегії проекту 

Визначення  стратегії  охоплення  ринку:  опис  цільових  груп  потенційних 

споживачів (табл. 4.11). [10] 

За результатами аналізу потенційних груп споживачів (сегментів) визначена 

стратегія охоплення ринку: компанія працює із всім ринком, пропонуючи 

стандартизовану програму (включно із характеристиками товару/послуги), 

значить використовується диференційований маркетинг. [10] 
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Табл. 4.11 Вибір цільових груп потенційних споживачів 

Опис профілю 

цільової групи 

потенційних 

клієнтів 

Готовність 

споживачі

в 

сприйняти 

продукт 

Орієнтовни

й попит в 

межах 

цільової 

групи 

(сегменту) 

Інтенсивн

ість 

конкурен

ції в 

сегменті 

Простота входу у 

сегмент 

Заводи 

великих 

розмірів 

+ високий низька середня 

Фірми(прив

атні) 
+ високий низька середня 

підприємці 

домашні 

установки 

+ середній низька середня 

Які цільові групи обрано: обрані всі три цільові групи потенційних споживачів 

 

4.4.2 Для роботи в обраних сегментах ринку необхідно сформувати базову 

стратегію розвитку (табл. 4.12).  

 

Табл. 4.12 Визначення базової стратегії розвитку 

№ 

Обрана 

альтернатива 

розвитку 

проекту 

Стратегія 

охоплення 

ринку 

Ключові 

конкурентоспромо

жні позиції 

відповідно до 

обраної 

альтернативи 

Базова 

стратегія 

розвитку 

1 2 3 4 5 

1 Розвиток ринку 
Масовий 

маркетинг 

Низькі витрати 

створюють бар’єр 

входу для нових 

конкурентів і 

одночасно 

хороший захист 

проти товарів- 

замінників 

Стратегія 

лідерства 

по 

витратах 
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1 2 3 4 5 

2 Розвиток товару 

Диферен-

ційований 

маркетинг 

Відмітні 

властивості 

товару і 

завойована 

прихильність 

клієнтів 

захищають фірму і 

від товарів-

замінників 

Стратегія 

диференціа

ції 

3 

Більш 

глибоке 

проникнення 

на ринок 

Концентрова

ний 

маркетинг 

Задоволення 

потреб 

вибраного 

цільового 

сегменту краще, 

ніж у прототипу 

Стратегія 

спеціаліза

ції 

 

На основі таблиці 4.12 обрана базова стратегія розвитку - стратегія 

диференціації. [10] 

Вибір стратегії конкурентної поведінки (табл. 4.13).  

 

Табл. 4.13  Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

№ 

п/п 

Чи є проект 

«першопроходьц

ем» на ринку? 

Чи буде 

компанія 

шукати нових 

споживачів, 

або забирати 

існуючих у 

конкурентів? 

Чи буде 

компанія 

копіювати 

основні 

характеристики 

товару 

конкурента? 

Стратегія 

конкурентної 

поведінки 

1 Так Так Ні Стратегія лідера 

2 Так Так Ні 

Стратегія 

виклику 

лідера 

 

3 

 

Ні 

 

Ні 

 

Так 

Стратегія 

наслідуван

ня лідеру 
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На основі таблиці 4.13 стратегія конкурентної поведінки - стратегія лідера. 

[10] 

 

4.5 Розробка маркетингової програми стартап-проекту 

 

Формування маркетингової концепції товару, який отримає споживач. 

Для цього у табл. 4.14 потрібно підсумувати результати попереднього аналізу 

конкурентоспроможності товару. [10] 

 

Табл. 4.14 Визначення ключових переваг концепції потенційного товару 

№ 

п/п 
Потреба 

Вигода, яку 

пропонує 

товар 

Ключові переваги перед 

конкурентами (існуючі або такі, 

що потрібно створити) 

1 
Підвищення 

якості аспірації 

Підвищення 

якості 

роботи 

Легкість в обслуговуванні, 

використовуванні та діагностиці 

№ 

п/п 
Потреба 

Вигода, яку 

пропонує 

товар 

Ключові переваги перед 

конкурентами (існуючі або такі, 

що потрібно створити) 

2 

Зменшення 

витрат на 

систему 

Зниження 

собівартос

ті готової 

продукції 

Невелика вартість продукту 

 

Наступним кроком є визначення цінових меж, якими необхідно керуватись при 

встановленні ціни на потенційний товар. [10] 

Остаточне визначення ціни відбувається під час фінансово-економічного 

аналізу проекту, котре передбачає аналіз ціни на товари-аналоги або товари 

субститути, а також аналіз рівня доходів цільової групи споживачів (табл. 4.15) 

[10]. Аналіз проводиться експертним методом. [10] 
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Табл. 4.15 Визначення меж встановлення ціни 

Рівень цін на 

товари- 

замінники 

Рівень цін на 

товари-

аналоги 

Рівень доходів 

цільової групи 

споживачів 

Верхня та нижня межі 

встановлення ціни на 

товар/послугу 

3-6 тис. дол. 5-6 тис. дол. 200 млн. дол. 
7-12 тис. дол. на 

ступінь 

 

Наступним кроком є визначення оптимальної системи збуту, в межах якого 

приймається рішення (табл. 4.16): [10] 

- проводити збут власними силами або залучати сторонніх 

посередників (власна або залучена система збуту); 

- вибір та обґрунтування оптимальної глибини каналу збуту; 

- вибір та обґрунтування виду посередників. 

 

Табл. 4.16 Формування системи збуту 

Специфіка 

закупівельної 

поведінки цільових 

клієнтів 

Функції збуту, які 

має виконувати 

постачальник 

товару 

Глибина 

каналу 

збуту 

Оптимальна 

система збуту 

Характерно для 

Підприємств, будь 

якого масштабу 

Просування на 

ринок подібних 

продуктів в 

рамках даної 

системи збуту не 

вимагає 

будь-якої 

широкої 

реклами. 

Канал 

нульового 

рівня 

Канал 

складається з 

виробника, 

який продає 

свій товар 

безпосереднь

о 

споживачам 

 

Останньою складової маркетингової програми є розроблення концепції 

маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану основу для 

позиціонування, визначену специфіку поведінки клієнтів (табл. 4.17). [10] 
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Табл. 4.17  Концепція маркетингових комунікацій 

Специфіка 

поведінки 

цільових 

клієнтів 

Канали 

комунікацій, 

якими 

користуються 

цільові клієнти 

Ключові 

позиції, обрані 

для 

позиціонування 

Завдання 

рекламного 

повідомлення 

Концепція 

рекламного 

звернення 

Харчова галузь 

зі специфічним і 

(або) дорогим 

товаром, який 

може бути 

придбаний 

обмеженим 

числом 

споживачів 

Включають в 

себе пряму 

поштову 

розсилку, 

замовлення по 

друкованим 

каталогам і 

продаж в 

режимі онлайн. 

Конкурентне 

позиціонування

, яке базується 

на демонстрації 

переваг товарів 

підприємства 

над товарами 

конкурентів. 

Отримати 

можливість у 

кілька разів 

збільшити 

обсяг продажу 

своїх товарів 

Головними 

елементами 

структури 

реклами є 

тема 

реклами і 

девіз 

рекламної 

кампанії. 

 

 Висновки 

 

В даному розділі було проведено маркетинговий аналіз стартап-

проекту, були визначені принципові можливості його ринкового 

впровадження та можливих напрямів реалізації цього впровадження. 
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РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

 

Тема дипломного проекту є «Вдосконалення процесу аспірації 

пиловловлюючої установки у деревообробної промисловості». Контроль 

параметрів технологічного процесу здійснює оператор лінії, пульт якого 

знаходиться в виробничому приміщенні, площа якого S=300м2 та об’єм приміщення 

V=900м3. 

Шкідливими і небезпечними виробничими факторами при роботі та 

обслуговуванні установки: 

- повітря робочої зони; 

- виробниче освітлення; 

- виробничий шум і вібрація 

- ураження електричним струмом; 

- пожежонебезпека та  вибухо-небезпека.  

 

У виробничому приміщенні працює 15 робітників – оператори. 

 

5.1 Повітря робочої зони 

 

Значення величин температури, відносної вологості та швидкості руху повітря 

у робочій зоні виробничого приміщення наведені в табл. 5.1.    

Вентиляція приміщення де розташована операторська має чисте повітря 

6мг/м3, при цьому фактичний 4,5 мг/м3, що відповідає державному нормативу 

ГОСТ12.1.00588 . 
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Табл. 5.1 Значення величин температури, відносної вологості та швидкості руху 

повітря у робочій зоні виробничого приміщення   
П

ер
іо

д
 

р
о
к
у

 

К
ат

ег
о
р
ія

 

р
о
б

іт
 Температура, 0С 

 
Відносна вологість, % Швидкість руху, м/с 

Оптимальна Фактична Оптимальна Фактична Оптимальна Фактична 

Холодний 

період року 
1б 21-23 19-21 40-60 50-60 0,1 0,1 

Теплий 

період року 
1б 22-24 22-25 40-60 50-60 0,1 0,2 

 

Параметри метеорології забезпечуються в літку у зоні роботи операторів 

передбачається  кондиціонування повітря за допомогою спліт - систем. В взимку 

приміщеннях запроектоване парове опалення. [14] 

 

5.2 Виробниче освітлення 

 

Згідно розряду зорових робіт, світильники обрані виходячи з категорії і 

класу приміщень по вибухо- пожежонебезпеці й умов експлуатації відповідно до 

ПУЕ і ДСТ Р51330.13-99. 

Для освітлення виробничих приміщень проектом передбачені 

люмінесцентні світильники Л201Г 2х40-08 з лампою  ЛХБ – 40  потужністю 40 Вт 

і світовим потоком F=3000лм.  

Значення фактичної освітленості обраховується за формулою:      

206
7,11,1300

46,02423000

..

...

3







KzS

nNФ
ЕФ


лк, 

 

де F – світловий потік однієї лампи, F = 3000лк; 

N – кількість світильників, N = 42 шт.;     

n – кількість ламп у світильнику, n = 2 шт.; 

  коефіцієнт використання світлового потоку, 46,0 ; 
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S– площа приміщення, S =300м2;  

z– коефіцієнт нерівномірності розподілу світлового потоку;  

К3 – коефіцієнт запасу на запиленість і зменшення світлового потоку  від 

строку служби лампи, К3 = 1,7. 

Отже Eф=206лк > Eн = 200лк, то освітлення приміщення відповідає нормам 

ДБН В2.5.2.8-2006. 

Напруга мережі загального робочого й аварійного освітлення становить  

380/220В.  Напруга на лампах 220В.  Напруга  ремонтного освітлення - 12В. 

Керування  робочим і аварійним освітленням виконується  автоматичними 

вимикачами  з щитків  освітлення та вимикачами,  встановленими в приміщеннях, 

а централізовано - з операторських. 

Згідно СН 181-70 для підвищення рівномірності розподілу яскравості у полі 

зору, стеля і стіни виробничих приміщень пофарбувати у світлі тони. Виробниче 

устаткування пофарбувати в ясно-зелені тони, частини що рухаються – ясно-жовті, 

а відкриті механізми в яскраво-червоний колір. [16] 

 

5.3 Електробезпека 

 

Згідно ПУЕ («Правила улаштування електроустановок») відноситься до 

приміщень з підвищеною небезпекою ураження людей електричним струмом. 

Електричне устаткування на проектованій установці живиться від 3-х 

фазної 4-х провідної електричної мережі перемінного струму промислової 

частоти з глухо заземленою нейтральною напругою 380/220 В і частотою 50Гц.  

На пульті управління оператора напруга U = 220В, частота f = 50 Гц.  

Тип електромережі змінний із глухо заземленою нейтралю.   

Основними причинами враження електричним струмом є: дотик до 

відкритих струмопровідних елементів устаткування, що виявилося під напругою 

внаслідок порушення ізоляції, а також поразка кроковою напругою і через 

електричну дугу. 
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Для забезпечення електробезпечності передбачені організаційні і технічні 

заходи: 

1. Інструктаж і навчання безпечним методам праці; 

2. Орієнтація в електроустановках – це маркування, попереджувальні 

сигнали, таблиці, розпізнавальні кольори провідників, шин. 

Кольори фаз, шин змінного струму:  

- верхня фаза А – жовтий;  

- середня фаза В – зелений;  

- нижня фаза С – червоний;  

- нульові шини білі;  

- ізольована нейтраль і заземлення – чорні. 

За постійного струму «плюсова» шина – червона, «мінусова» шина – синя. 

3. Ізоляція струменеведучих частин обладнання; 

В процесі експлуатації ізоляція піддається різним ушкодженням 

(механічним, хімічним, тепловим), а також старінню, в результаті чого 

погіршуються її властивості – зменшується активний опір. Тому необхідний 

контроль ізоляції, який проводиться вимірюванням активного опору ізоляції 

мегаметром класу 1000 В. Вимірювання опору ізоляції окремих ділянок мережі, 

трансформаторів, електродвигунів тощо проводиться на вимкненій установці. 

Опір кожної ділянки в мережах напругою до 1000 В повинен бути не менше 

0,5 МОм на фазу. 

Використовувати подвійна ізоляція, яка складається із робочої і додаткової 

ізоляції. При пошкодженні робочої ізоляції працює додаткова. Це досягається 

виготовленням корпусів електрообладнання із ізоляційного матеріалу. З подвійною 

ізоляцією виготовляється апаратура електроустановок  (вимикачі, штепселі, 

розетки тощо). 

4. Блокування попереджує помилкові дії електроперсоналу і перекриває 

доступ до струмопровідних частин, що знаходяться під напругою. При небезпеці 

ураження струмом електроустановка автоматично вимикається. 
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За принципом дії блокування поділяється на електричне, механічне та 

комбіноване. 

Електроблокування здійснює розрив електричного кола спеціальними 

контактами, які встановлюються на дверцятах огороджень, кришках, дверцятах 

кожухів. 

Блок-контакти при відкриванні дверей огороджень, шаф, кожухів 

знеструмлюють електропристрій. 

При механічному блокуванні включення напруги можливо тільки при 

закритому замку або заскочки, які механічно пов’язані з вимикачем. 

5. Недоступність струмоведучих частин для випадкового дотику 

забезпечується розміщенням струмоведучих частин на недосяжній висоті і 

огородженням. В електроустановках до 1000В розміщення струмоведучих частин 

на недоступній висоті: всередині приміщення – 3,5м; назовні – 6м. Якщо не 

можливо застосувати огороджувальних пристроїв; 

В електроустановках застосовують як суцільні, так і сітчасті огородження у 

вигляді кожухів, кришок, чохлів, шаф тощо. 

6. Застосування малих напруг. Малою напругою вважаються напруга 

не вище 42 В змінного і 110 В постійного струму. Напруга 42 В застосовується для 

живлення ручного інструменту, переносних ламп, верстатних ламп.  

Джерелом малої напруги є знижувальні трансформатори, акумулятори, 

батареї гальванічних елементів. 

7. Електричний розподіл мереж спрямований на підвищення захисної дії 

ізоляції струмопровідних частин, що досягається або зменшенням ємності мереж, 

або переходом від мереж з заземленою нейтралу до мереж з ізольованою нейтралю. 

Електричний розподіл мереж здійснюється за допомогою розподільчих 

трансформаторів, які дозволяють єдину розгалужену мережу з великою ємністю і 

малим опором ізоляції перетворити в ряд невеликих мереж з малою ємністю і 

високим опором ізоляції. 
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8. Використання электрозахистних засобів, у т.ч. діелектричних рукавичок, 

інструментів з ізолюючими ручками, показників напруги. 

В аварійному режимі застосовуються занулення з автоматичним 

відключенням. 

Занулення — це навмисне електричне з'єднання з нульовим захисним 

провідником металевих струмопровідних частин, які можуть опинитися під 

напругою (корпуси електроустаткування, кабельні конструкції, сталеві труби 

тощо); 

Захисне відімкнення — захист швидкої дії, що забезпечує автоматичне 

відімкнення електроустановки під час виникнення в ній небезпеки ураження 

людини струмом. 

 

 Розрахунок занулення 

 

Розрахунок занулення складається з двох етапів: розрахунок на вимикаючу 

здатність та розрахунок максимальної напруги дотику у випадку замикання фази на 

корпус електроприймача. 

Від трансформаторної підстанції (ТП) здійснюється живлення мережі 

напругою 380/220 В (трифазна з глухозаземленою нейтраллю, лінійна напруга UЛ= 

380 В, фазна - Uф = 220 В) невеликого виробничого приміщення. До мережі 

необхідно підключити насосну станцію (Н), потужність якої Рн1= 20,5кВт (рис. 5.1). 

Привод компресорної станції здійснюється трифазним асинхронним 

електродвигуном мод. 4А160М2. Визначити поперечний переріз проводів, 

номінальні струми плавких вставок запобіжників F1, F2, струм короткого замикання 

та визначити вимикаючу здатність занулення електродвигуна компресорної станції, 

якщо загальне номінальне навантаження мережі складає Рн2=58кВт. Відстань від 

трансформаторної підстанції до місця під’єднання компресорної станції (лінія 1) – 

l1 =220м. Відстань лінії 2 – l2 = 2,8 м. 
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Рисунок 5.1 – Розрахункова схема занулення 

L1, L2, L3 – фазні провідники; F1, F2 – плавкі вставки; L4 – лінія 5. 

 

Розрахунок проводимо за допомогою . 

За довідковими даними електродвигун 4А160М2 має номінальну потужність 

Рн = 18,5кВт. У цьому випадку розрахунковий струм насосної станції (лінія 4) буде 

дорівнювати:  

 

1,31
3803

20500

3
4 




A

н

лнн
U

Р
ІI A. 

 

За таблицею 1 додатка 3 беремо три одножильних проводи з алюмінію з 

поперечним перерізом S2 = 4мм2, які прокладені в одній трубі і для яких допустиме 

струмове навантаження дорівнює 32А . 

Пусковий струм електродвигуна мод. 4А160М2 дорівнює 5,7/ ннпу IІ  

(довідкові дані), тоді: 

25,2331,315,75,7  ннпу IІ А. 

 Розрахунковий номінальний струм плавкої вставки запобіжника  F2 при 

5,2  дорівнює: 

3,93
5,2

25,233
2 



пу

н

І
I А. 

 

де Іпу - пусковий струм електродвигуна (довідкові дані);  

α - коефіцієнт врахування умов пуску та характеру навантаження. 
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За шкалою номінальних струмів запобіжників здійснюємо вибір плавкої 

вставки запобіжника F2 з номінальним струмом Іп2= 100А. 

Максимальний короткочасний струм магістралі (лінія 1): 

 

25,233max  пуІІ А. 

 

Розрахунковий струм плавкої вставки запобіжника F1: 

 

3,93
5,2

25,233max

1 


І
I н А. 

 

Здійснюємо вибір номінального струму плавкої вставки запобіжника F1 з 

умов селективності, тобто: 

 

А.100А10 1  нІ  

 

Вибираємо плавку вставку F1 з номінальним струмом Ін1=125А. 

Для розв'язання задачі необхідно визначити поперечний переріз проводів 

лінії 1, яка прокладена у повітрі. 

 Для живлення лінії 1 беремо трансформатор, потужність якого Рт= 65 кВА 

з первинною напругою 6-10 кВ, з'єднання обмоток (первина/вторинна), / Yн – 

(трикутник/ зірка з нульовим проводом), розрахунковий опір Zт/3= 0.12 Ом.  

Визначаємо робочий струм лінії 1 за виразом: 
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Беремо чотирижильний алюмінієвий кабель, прокладений у повітрі, 

поперечний переріз фазних жил якого дорівнює   Sф1= 50 мм2 , допустиме струмове 

навантаження складає 110А.  

Визначаємо активний опір фазних проводів ліній 1 та 2, які виконані 

алюмінієвим проводом: 
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де  питомий опір алюмінієвого провідника, 028,0 Ом мм2/м; 

Sф2 – площа поперечного перерізу провідника, Sф2=4 мм2. 

Значення індуктивного опору повітряної лінії Х1= 0,60 Ом/км та внутрішньої 

Х2= 0,3 Ом/км, у цьому випадку індуктивний опір петлі "фаза - нуль":  

132,08,23,02206,02211  lXlХX п Ом м, 

 

Враховуючи вимоги ПУЕ, тобто Рн2Рф, вибираємо поперечний переріз 

нульових проводів ліній 1 та 2 відповідно:  Sн1=25мм2 ,  Sн2=2,5мм2,  які теж виконані 

з алюмінію. 

Активний опір нульових проводів дорівнює:   
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Комплексний опір петлі фаза-нуль :   

 

    445,0132,0143,0278,0 2222
 пфнп XRRZ Ом. 
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Струм короткого замикання дорівнює:  

 

4,389
445,012,0

20
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Перевіряємо виконання вимоги: 

 

1,3125/4,389/ 1 нк II . 

 

Вимога 3,1>3.0 виконується, тобто, що гарантує спрацьовування захисту. 

Визначаємо комплексний опір нульового провода за виразом, враховуючи, 

що індуктивний опір нульового провода приблизно дорівнює половині 

індуктивного опору петлі "фаза - нуль": 

 

307,0132,0278,0 2222
 пнп XRZ Ом. 

 

Напруга дотику буде дорівнювати: 

 

116307,04,389  пкД ZІU В. 

 

У цьому випадку напруга дотику перевищує гранично допустимий рівень 

(20В), тобто умова безпеки не виконується, а для її забезпечення необхідно 

використовувати повторне занулення нульового дроту, опір якого повинен бути:  
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124 
 

де грU граничний допустимий рівень напруги дотику, який нормується 

ГОСТ 12.1.038-82. 

Опір заземлення нейтралі трансформатора R0 = 4 Ом прийнято у зв'язку з 

тим, що застосована живильна мережа напругою 380/220 В. 

З метою спрощення розрахунків та підвищення безпеки можливо допустити, 

що нк ІІ   ,у цьому випадку має вигляд: 
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У цьому випадку напруга дотику не перевищує гранично допустимий рівень 

(20В), тобто умова безпеки виконується 

 

5.4 Виробничий шум та вібрація 

 

Зважаючи на те, що у операторський, де не знаходяться основні джерела 

шуму не передбачаються. [14] 

Джерелом шуму при роботі обладнання є вентилятор, рівень шуму 

L=100дБА. 

Як індивідуальні засоби захисту від шуму відповідно використовують м'які 

прогумовані вкладиші, тампони з  ебоніту чи гуми, які знижують L на  

18 – 20 дБА.  

Для зменшення виробничого шуму передбачено проведення наступних 

заходів: 

- своєчасне змащування всіх поверхонь, що труться; 

- звукопоглинання, апарат покривають звукопоглинальним матеріалом; 

- звукоізоляція, шумовипромінювальний об’єкт або декілька найбільш 

шумних об’єктів розташовують окремо, ізольовано від основного, менш шумного 

приміщення звукоізольованою стіною або перегородкою; 



125 
 

- акустичною обробкою приміщення, передбачає вкривання стелі та верхньої 

частини стін звукопоглинальним матеріалом. 

Після проведення заходів для зменшення виробничого шуму, його фактичні 

показники не перевищують 55дБА згідно ДСН  3.3.6.037-99. 

Джерелом вібрації являються електродвигуни і обертаючі частини лінії. 

Вібрації виникають внаслідок неточності установки обертових частин,  нещільного 

з’єднання корпусів обертових частин до фундаменту. 

Зменшення вібрацій досягається наступними заходами: 

- обладнання лінії встановлено на фундаменти, маса яких набагато 

перевищує масу встановленого обладнання; 

- використання гумових прокладок в якості амортизаторів; 

- проектування додаткових ребер жорсткості. [11] 

Сумарний час роботи в контакті з вібрацією не перевищує 2/3 робочої зміни. 

Тривалість неперервної дії вібрації не перевищує 15-20 хв. При такому режимі 

обідня перерва не менше 40 хвилин. 

Рівень технологічної вібрації у виробничому приміщенні не перевищує 90дБ 

при частоті 4 Гц, що відповідає ДСН  3.3.6.039-99. 

Для захисту рук від впливу локальної вібрації відповідно до ГОСТ 12.4.002-

74 прийняті рукавиці  чи рукавички, виготовлені з віброзахисного матеріалу. Для 

захисту від вібрації, переданої людині через ноги, передбачене взуття на товстій 

гумовій підошві. 

Для контролю рівня шуму і вібрації передбачений прилад ВШВ-003 і шумо- 

вібро- замірний комплекс ШВК-1. 

 

5.5 Пожежонебезпека та  вибухонебезпека 

 

У операторській, де працює оператор може горіти: електропроводка, 

електрообладнання. На основі цього приміщення відноситься до категорії В і класу 
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зони П-IIа. Це виробництво, в якому використовуються горючі речовини в якості 

палива. 

Організаційні заходи по попередженню пожежі передбачають: своєчасно 

проводити профілактичні огляди електроапаратури із метою виявлення 

небезпечних пошкоджень; ретельно виконувати вимоги інструкцій по пожежній та 

електробезпеці; перед початком перевіряти справність обладнання. 

Дотримання вимог вибухонебезпеки на деревообробному підприємстві, на 

якому присутні небезпечні  за фактом наявності газу і пилу —  це невід'ємна 

складова системи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. [16] 

Для цього на підприємстві, а встановлений спеціальний пило газовий режим, 

дотримання якого повинно забезпечувати безпеку відповідних технологічних 

процесів. Однак вибухи газоповітряних пило повітряних суміш на таких 

виробництвах таки призводять до аварій (аварійних ситуацій) наслідками яких є 

руйнування і пошкодження будівель і споруд, техніки і обладнання, вихід із ладу, 

ліній зв’язку, енергетичних та комунікаційних споруд, нещасні, в тому числі 

смертельні випадки серед виробничого персоналу. [13] 

Запобігання впливу на працівників небезпечних і шкідливих виробничих 

чинників, що виникають внаслідок вибуху, та збереження матеріальних цінностей 

забезпечується: 

- встановленням мінімальних кількостей вибухо-небезпечних речовин, що 

застосовуються в технологічних процесах на підприємстві.  

- використанням вогнеогороджувачів в дихальних клапанах резервуарів для 

зберігання бензинів та палив, а також гідро-затворів; 

- використанням обладнання, розрахованого на тиск вибуху; 

- розміщенням ділянок зварювальних робіт під час ремонту обладнання 

складів ПММ в окремих приміщеннях; 

- улаштуванням запобіжних мембран і клапанів, що запобігають 

руйнуванню обладнання під час вибуху, шляхом аварійного скидання тиску; 
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- застосуванням швидкодіючих відсікаючих і зворотних клапанів, активних 

систем придушення вибуху і засобів попереджувальної сигналізації. 

Профілактичні заходи. Організаційні та організаційно-технічні заходи щодо 

забезпечення вибухобезпеки повинні бути направлені на такі цілі: 

- організацію навчання, інструктажу і допуску інженерно-технічного 

персоналу до робіт у вибухонебезпечних приміщеннях; 

- розробку інструкцій, технології прийому, зберігання і відпускання 

паливно-мастильних матеріалів; 

- контроль за дотриманням встановлених режимів технологічних процесів, 

правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки; 

- організацію гасіння пожеж і аварійно-рятувальних робіт. 

В робочому приміщенні є два еваковиходи - двостулкові двері шириною 2,0 

м, які відкриваються назовні, що відповідає СНиП 2.09.02-85. 

В якості засобів гасіння пожежі використовують вуглекислі вогнегасники 

ОУ-8 (3 шт.), щити (11 шт.) і ящики з піском (5 шт.), котрі знаходяться на видних і 

загальнодоступних місцях. [15] 

В якості засобів оповіщення встановлена пожежна сигналізація із термо-

оповіщувачами ПК4Г. 

На випадок виникнення аварійної ситуації обслуговуючий персонал 

забезпечений киснево - ізолюючими приладами типу МПА-4,5-30. З номінальним 

ЧЗД - 40хв. 

План евакуації наведений на рис. 5.2 

 

 

Рис. 5.2 План евакуації 
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Захист від блискавки - це обов'язкова частина будь-якої будівлі. Без системи 

захисту від блискавки (грозозахисту) будівля і відповідно, люди та майно, що 

знаходяться в ній, беззахисні перед ударом стихії. Захист від блискавки потрібен 

для захисту від прямого удару блискавки в будинок, захисту від вторинних її 

проявів, таких як перенапруга. 

             

Провівши аналіз умов праці в робочому приміщенні, можна зробити висновки: 

- В робочому приміщенні достатньо природного освітлення тому використовуємо 

комбіноване згідно умов праці; 

- Показники рівня шуму відповідають нормативним вимогам; 

- Передбачені всі заходи безпеки роботи електрообладнання; 

- У робочому приміщенні виконуються всі вимоги по пожежній безпеці та 

вибухобезпеці відповідно до вимог НАПБ.А.01.001 95 «Правила пожежної 

безпеки». [16] 

 

Висновоки 

 

У цьому розділі було проаналізовано потенційно шкідливі та небезпечні фактори 

ввиробничому приміщенні, проведені зміни щодо змін заземленя та заходи по 

забезпеченню безпеки праці, які відповідають діючим нормативним документам 

України.  

Отже, можемо сказати, що умови праці в робочому приміщенні є оптимальними. 
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ВИСНОВКИ 

 

Під час виконання магістерської дисертації було розглянуто проблему 

аспірації у деревообробних промисловостях, яка полягала в тому, що системи 

працювали не ефективно робивши багато шкідливих викидів та загрожували 

здоров’ю як робітникам так і навколишньому середовищу. Метою роботи було 

вирішення проблеми забруднення повітря шляхом розробки системи аспірації та 

нової конструкції пиловловлювача. Для досягнення поставленою мети у дисертації 

були вирішені наступні задачі. 

Розраховано систему повітроводів, розроблено та спроектовано 

пиловловлювач для даної системи аспірації. Проведено комплекс розрахунків: на 

міцність опорної конструкції пиловловлювача; втрати тиску в системі аспірації; 

товщини стінок повітропроводу, здійснено підбір обладнання для роботи всіх 

систем. Зроблена обв’язка повітропроводів та розміщення пиловловлювача  з 

обладнанням у виробничому приміщенні. Наведено приклад реалізації даної 

системи аспірації на виробництві. 

Здійснено моделювання потоку повітря у розробленому пиловловлювачі. 

Перевірено на міцність його опорну конструкції у програмах SolidWorks Flow 

Simulation та SolidWorks Simulation. 

 Проведене моделювання дає нам право стверджувати, що спроектований 

пиловловлювач дозволить забезпечити всебічну очистку повітря починаючи від 

деревообробного обладнання до повернення чистого повітря назад до робочого 

приміщення. 

Було проведено маркетинговий аналіз стартап-проекту, де визначались 

принципові можливості його ринкового впровадження та можливі напрямки 

реалізації цього впровадження. Проаналізовано шкідливі і небезпечні фактори, які 

виникають при роботі на деревообробних промисловостях, та визначено відповідні 

заходи безпеки. 
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ДОДАТОК А 


