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ЗАВДАННЯ 

на дипломний проект  студенту 

Кашка Андрій Олександрович 

1 Тема проекту «Електрофільтр з розробкою механізму звільнення від пилу» 

керівник проекту к. т. н., асистент Лелека С.В 

затверджена наказом по університету від «12» травня 2016 р.  №1525–С. 

2 Строк подання студентом проекту «13» травня 2016р. 

3 Вихідні дані до проекту: площа перерізу електрофільтра F – 30м
2
; діаметр 

коронувальних електродів D1 – 3·10
-3

м; відстань між ізолювальними електродами 

d1 – 0,2м; довжина електродів L – 3300м; площа робочої поверхні S – 1250м
2
; 

швидкість руху газового потоку V – 0,9м/с; відстань між осаджувальними та 

іонізаційними електродами Н – 0,15м; температура газу t – 350ºC; тиск газу РГ – 

2200Н/м
2
; напруга U

 
– 50000В; фракційний склад газу a1(CO2) – 2,3%, a2(O2) – 

16,5%, a3(NO2) – 0,1%, a4(SO2) – 0,09%, a5(N2) – 80%, a6(Бітум) – 1,01. 

 

 

 

 



 

4 Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік завдань, які потрібно 

розробити) 

– Вибір технологічної схеми виробництва, опис базової конструкції та 

принципу її дії, зазначення переваг та недоліків базової конструкції 

електрофільтра.  

– Літературно-патентний пошук технічних рішень направлених на 

вдосконалення базової конструкції. Вибір раціонального технічного 

рішення для модернізації. 

– Розробка модернізованого вузла на базі обраних технічних рішень. 

– Розрахунки характеристик модернізованої конструкції. 

– Огляд основних вимог щодо охорони праці на виробництві де задіяний 

електрофільтр. 

– Виконання креслень технологічної лінії виробництва, загального вигляду 

електрофільтра базової конструкції; складальні одиниці базової 

конструкції, загального вигляду модернізованого електрофільтра; плакат 

розрахунків що підтверджують працездатність модернізованого вузла 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)   

Лист 1 – Технологічна лінія виробництва цементу. 

Лист 2 – Загальний вигляд електрофільтра. 

Лист 3 – Складальні одиниці базової конструкції. 

Лист 4 – Електрофільтр з розробкою механізму звільнення від пилу. 

Лист 5 – Чисельний розрахунок НДС електроду. 

6. Консультанти розділів проекту  

Розділ 
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Назва етапів виконання  

дипломного проекту  

Строк 

виконання  

етапів проекту  

Примітка 

1 Вибір технологічної лінії 

виробництва та опис базової 

конструкції  

13.05.2016-15.05.2016  

2 Патентно-літературний пошук 16.05.2016-20.05.2016  

3 Розроблення модернізації 21.05.2016-23.05.2016  

4 Виконання розділу з охорони 

праці 

24.05.2016-26.05.2016  

5 Розробка економічної частини 27.05.2016-29.05.2016  

6 Виконання розрахунків 29.05.2016-31.05.2016  
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Студент  ____________ ____________________ 
  (підпис) (ініціали, прізвище)

 

Керівник проекту (роботи) ____________ ____________________ 
  (підпис) (ініціали, прізвище) 



3. Реферат з ключовими словами (українська мова) 

 

 

«Електрофільтр з розробкою механізму звільнення від пилу». Дипломний 

проект освітньо кваліфікаційного рівня «бакалавр» НТУУ «КПI». 

Керівник: Лелека Сергій Володимирович. Відповідальний виконавець: 

Кашка Андрій Олександрович. 

Загальний обсяг дипломного проекту становить 86 сторінок основного 

тексту та 5 креслень формату А1. Текстова часина роботи містить 7 таблиць,  11 

рисунків та 3 додатків, список використаних джерел складається з 21 

найменувань на 2 сторінках. 

Об’єкт роботи – електрофільтр для очистки повітря від пилу та газів. 

Мету роботи – модернізувати механізм струшування від пилу для 

підвищення його експлуатаційних характеристик. 

Ступінь впровадження розробки у виробництво – прийняте для модернізації 

технічне рішення та результати його застосування для модернізації 

електрофільтра передані для ознайомлення на ПАТ «Укрграфіт». 

Техніко-економічна ефективність розробки – підвищення якості очистки 

газу від пилу дозволить або зменшити кількість ступенів його очищення або 

зменшити кількість шкідливих викидів в навколишнє середовище. 

Значущість роботи та висновки – результати роботи можуть бути 

використані в будь якій галузі де застосовується електрофільтр з довжиною 

осаджувального електрода 14-25м, а її впровадження  дозволить підвищити 

термін безремонтно-очисної експлуатації електрофільтра та зменшить шкідливі 

викиди в навколишнє середовище. 

 

Ключеві слова: ЕЛЕКТРОФІЛЬТР, МОДЕРНІЗАЦІЯ, МЕХАНІЗМ 

СТРУШУВАННЯ,УДАРИ, КОРОНУЮЧИЙ ЕЛЕКТРОД, ОСАДЖУВАЛЬНИЙ 

ЕЛЕКТРОД. 



4. Реферат з ключовими словами (російська мова) 

 

 

«Электрофильтр с разработкой механизма освобождения от пыли». 

Дипломный проект образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» НТУУ 

«КПИ». 

Руководитель: Лелека Сергей Владимирович. Ответственный исполнитель: 

Кашка Андрей Александрович. 

Общий объем дипломного проекта составляет 86 страниц основного текста 

и 5 чертежей формата А1. Текстовая часок работы содержит 7 таблиц, 11 

рисунков и 3 приложений, список использованных источников состоит из 21 

найменований на 2 страницах. 

Объект работы - электрофильтр для очистки воздуха от пыли и газов. 

Цель работы - модернизировать механизм встряхивания от пыли для 

повышения его эксплуатационных характеристик. 

Степень внедрения разработки в производство - принятое для модернизации 

техническое решение и результаты его применения для модернизации 

электрофильтра переданы для ознакомления на ОАО «Укрграфит». 

Технико-экономическая эффективность разработки - повышение качества 

очистки газа от пыли позволит или уменьшить количество ступеней его очистки 

или уменьшить количество вредных выбросов в окружающую среду. 

Значимость работы и выводы - результаты работы могут быть использованы 

в любой отрасли где применяется электрофильтр с длиной осадительных 

электрода 14-25м, а ее внедрение и позволят повысить срок безремонтной-

очистной эксплуатации электрофильтра и уменьшит вредные выбросы в 

окружающую среду. 

 

Ключевые слова: ЭЛЕКТРОФИЛЬТР, МОДЕРНИЗАЦИЯ, МЕХАНИЗМ 

ВСТРЯХИВАНИИ, УДАРЫ, КОРОНИРУЮЩИХ ЕЛЕКТРОД, 

ОСАДИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ. 



5. Реферат з ключовими словами (іноземна мова) 

 

 

«The electric precipitator with development of the mechanism of release from 

dust». Bachelor degree diploma NTUU ―KPI‖. 

Supervisor: d.t.sc. Leleka S.V. 

 Student: Kashka A.O. 

The total amount of the diploma project is 86 pages of main text and 5 A1 size 

drawings. Text of chasyna contains 7 tables, 11 figures and 3 applications, a list of 

references consists of 21 items on 2 pages. 

Object of work - electrostatic air cleaning for dust and gas. 

The purpose of work - to upgrade the mechanism of shaking the dust to improve 

its performance. 

The degree of implementation of development in the industry - taken to upgrade 

the technical solution and the results of its application for the modernization of the 

electric submitted for review at PJSC "Ukrgrafit." 

Technical and economic efficiency of development - improving the quality of gas 

purification of dust will reduce the number of steps or clean it or reduce the amount of 

harmful emissions into the environment. 

The significance of the work and conclusions - the results may be used in any 

field where applied electrostatic precipitation electrodes with a length of 14-25m, and 

its implementation and will improve the cleaning-term maintenance-free operation of 

the electric and reduce harmful emissions into the environment. 

 

Keywords: ELECTROSTATIC PRECIPITATORS, MODERNIZATION, 

SHAKING MECHANISMS, SHOCK, CORONA ELEKTROD, COLLECTING 

ELECTRODES. 



6. Перелік скорочень та умовних позначень 

 

 

Позначення Найменування 

f площа перерізу електрофільтра 

D1 діаметр коронувальних електродів 

d1 відстань між ізолювальними електродами 

L довжина електродів 

S площа робочої поверхні 

V швидкість руху газового потоку 

H відстань між осаджувальними та іонізувальними електродами 

t температура газу 

P тиск газу 

U напруга 

β відносна густина газового потоку 

E0 критична напруженість електричного поля 

U0 критична напруга корону вального електрода 

i0 лінійна густина струму корони 

N потужність споживана електрофільтром 

 

 

 



7. Перелік текстових частин дипломного проекту та їх обсяг  

 

 

Пояснювальну записку /ПЗ/ –  33 с. 

Розділ «Розрахунки» /РР/ – 20 с. 

Розділ «Технологія виготовлення деталі і монтажу вузла» – 18 с. 

Додатки – 15 с. 



8. Зміст пояснювальної записки /ПЗ/ 

 

 

Вступ ………………………………………………………………………………… 

1. Призначення й галузь застосування електрофільтра ……………………… 

2. Технічна характеристика електрофільтра   ………………………………… 

3. Опис конструкції і принцип дії……………………………………………… 

4. Літературний та патентний огляд, обґрунтування модернізованої 

конструкції   ………………………………………………………………………… 

4.1 Літературний та патентний огляд    ………………………………………… 

4.2 Обґрунтування модернізованої конструкції   ……………………………… 

5. Охорона праці й навколишнього середовища    …………………………… 

6. Очікувані механіко-економічні показники ………………………………… 

Висновки…………………………………………………………………………….. 

Перелік посилань……………………………………………………………………. 



9. Вступ 

 

 

Електрофільтр – технологічний апарат для вловлювання та видалення пилу, 

завислого у газовому середовищі. Електрофільтри призначені для уловлювання 

пилу з розмірами часток до 0,1 мкм з повітря і газів різного хімічного складу, 

вологості і температури. Найчастіше їх застосовують на таких підприємствах як 

теплові електростанції, цементні заводи, металургійні і хімічні комбінати. 

Найбільш широкого вжитку зазнали електрофільтр трубчатого та 

пластинчатого типу. 

Електрофільтри мають продуктивність щодо газу 25…300000 м
3
/год за 

швидкості газу 1 м/с. Припустиме розрідження у фільтрі досягає 20000 Па, а 

гідравлічний опір – до 150 Н/м
2
.  

Переваги:  

‒ досягається висока степінь очищення газу до 99,9%; 

‒ електрофільтри мають низький динамічний опір потоку газу; 

‒ електрофільтри легко регенеруються. 

Особливості: 

‒ сутєво залежить якість фільтрування від фізико–хімічних властивостей 

газу; 

‒ залежність залишкової зони запиленості від конструкції системи 

газорозподілення; 

‒ залежність якості фільтрування від якості та частоти очищення 

електродів від пилу. 

Як приклад широкого використання електрофільтрів можна розглянути 

Криворізьку ТЕС, яка є най потужнішою в Україні і її фактична електрична 

потужність складає 2820 МВт. За величиною викидів Криворізька ТЕС входить в 

десятку об’єктів, які є найбільшим забруднювачами навколишнього природного 

середовища в Україні. Основним засобом для фільтрації викидів на Криворізькій  

ТЕС є електрофільтр, тому актуальна задача модернізації електрофільтрів з метою 

зменшення викидів в навколишнє середовище та зменшення витрат коштів на 

відновлення екології. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB


10. Таблиця розглянутих патентів 

 

№ 

Номер патенту, дата 

публікації, індекс 

МПК 

Автори 

винаходу 
Мета винаходу 

1. 1853 

16.06.2003 

В03СЗ/00, 

В03СЗ/06, 

В03СЗ/38 

Линнік С.І. Метою винаходу являється збільшити 

осаджувальну поверхню та зробити її 

достатньо жорсткою і міцною. 

2. 61256 

17.11.2003 

ВОЗСЗ/14 

 

Качан В.М. 

Акініна А.Г. 

Бачурін О.М. 

Метою винаходу являється 

підвищення ступеню пиловловлення, 

а також знизити витрати на створення 

електричного поля за рахунок 

посилення значення турбулентної 

складової процесу газоочищення. 

3. 37918 

10.12.2008 

B03C 3/04 

 

Огібралов 

Ю.С. 

Мета винаходу: по-перше, жорстке 

затискання кінцевих пластин з 

балками струшування шляхом 

щільного контакту бокових граней 

вставок-обмежувачів ходу з 

боковими гранями щілистих вікон, 

по-друге, збереження ковзаючого, 

вертикального ходу при 

температурному їх подовженні 

відносно балок підвісу і балок 

струшування, а також при їх 

подовженні за рахунок прогинання 

балок підвісу. 

4. 5358 

15.03.2005 

В03СЗ/47 

 

Молчанов В.М. 

Давидов Г.Н. 

Метою є вдосконалення конструкції 

осаджувального електрода шляхом 

модифікац геометричної форми 

елементу V подібного профілю для 

забезпечення підвищення механічної 

міцності осаджувального електроду, 

а також зменшення вторинного 

виносу пилу при регенерації. 

5. 28669 

25.12.2007 

B03C 3/04 

 

Огібалов Ю.С. 

Янгуз О.А. 

Коган Г.І. 

Метою корисної моделі є підвищення 

надійності та ефективності роботи 

електрофільтра шляхом підвищення 

жорсткості системи підвісу 

стрічкових коронуючих електродів та 

усунення їхнього розгойдування, і, як 

наслідок, виключення відхилу від 

симетричного положення стрічкових 

коронуючих електродів відносно 



осаджувальних. 

6 57279 

25.02.2011 

B03C 3/02 (2011.01) 

 

Огібалов Ю.С. Метою корисної моделі є підвищення 

ефективності і надійності роботи 

електрофільтру шляхом застосування 

системи верхнього підвісу і бічного 

струшування коронуючих електродів 

для підтримки високої ефективності 

регенерації і обмеження частки 

заповнення корисного об'єму корпусу 

електрофільтру на її розміщення. 

7 98771 

25.06.2012 

B03C 3/02 (2006.01) 

B03C 3/09 (2006.01) 

B03C 3/66 (2006.01) 

B03C 3/68 (2006.01) 

 

Іванов С.А. 

Папирін А.Ф. 

Смірнов І.Х. 

Ларіонов В.Ф. 

Гуз Ю.В. 

Доманський 

С.Г. 

Мета полягає в підвищенні ступеня 

очищення, при зниженні 

енерговитрат, без істотного 

збільшення вартості. 

8 35111 

26.08.2008 

B03C 3/04 

 

Огрібалов 

Ю.С. 

Метою корисної моделі є підвищення 

ефективності роботи електрофільтру 

за рахунок зменшення ступеня 

нерівномірності поля швидкостей на 

фронті вхідного потоку, зважаючи на 

наявність вирівнюючого перетікання 

газу між сусідніми, від критими один 

щодо одного каналами, а також 

уніфікація міжелектродної системи з 

коронним розрядом, яка 

використовується як для «сухих», так 

і для «мокрих» електрофільтрів 

горизонтального і вертикального 

ходу газу. 

9 45292 

10.11.2009 

B03C 3/00 

 

Огрібалов 

Ю.С. 

Метою корисної моделі є підвищення 

ефективності і довговічності роботи 

електрофільтру за рахунок зниження 

вірогідності обривів коронуючих 

елементів шляхом їх скорочення без 

зниження числа зон формування 

електричного поля зарядки і 

осадження частинок із збільшеною 

часткою перекриття перетину каналу 

граничною напруженістю, яка 

формується в системі попарно 

розташованих, плоскопаралельних 

пластин некоронуючих електродів, 

виконаних у вигляді поєднуваних для 

сусідніх стінок каналу трапецій . 

10 58143 Молчанов В.М. Метою патенту є  покращення 



11.04.2011 

B03C 3/04 

 

Молчанов О.В. ефективність роботи електрофільтрів 

з відстанню між найвищою точкою 

на поверхні осаджуючого електроду і 

пиловим бункером понад 12 м, 

передусім, шляхом зменшення 

вторинного виносу пилу. 

11 72096 

10.08.2012 

B03C 1/02 

 

Кузнецов І.О. 

Гулевський 

В.Б. 

Ларін С.С 

Цигуляров 

В.В. 

Біловол А.В. 

Філіпішев М.В. 

Метою патенту є  вдосконалення 

електрофільтра, в якому шляхом 

модифікації конструкції електрода, 

що коронує, забезпечується ступінь 

очищення повітря від газів і пилу. За 

рахунок цього збільшується 

продуктивність електрофільтра та 

знижуються енерговитрати. 

12 87757 

25.02.2014 

B03C 3/00 

 

Яценко В.П. Метою патенту є  вдосконалення 

електрофільтра шляхом зміни 

геометричної форми корпусу, камер 

грубого і тонкого очищення, 

встановлення осаджувальних 

електродів замість ступенів 

очищення і жалюзійних решіток, та 

розміщення в камерах грубого і 

тонкого очищення коронуючих 

електродів змінного діаметра, що 

дозволить збільшити ймовірність 

уловлювання частинок та за рахунок 

цього підвищити ступінь очищення 

газів від пилу. 

13 19517 

15.12.2006 

B03C 3/34 

 

Молчанов В.М. 

Давидов Г.Н. 

Метою даного патенту є  створення 

електрофільтру, що є ефективним 

при очищенні газу від високоомного 

пилу. 

14 45804 

25.11.2009 

B03C 3/04 

 

Молчанов В.М. 

Молчанов О.В. 

Метою даного патенту є  спростити 

процес центрівки і забезпечити більш 

раціональне використання поверхні 

основних осаджувальних електродів 

усередині корпусу електрофільтру . 

15 43189 

10.08.2009 

B03C 3/00 

 

Огрібалов 

Ю.С. 

Метою корисної моделі є підвищення 

ефективності роботи електрофільтру, 

особливо при підвищеній 

концентрації дисперсної фази, за 

рахунок інтенсифікації зарядки і 

осадження частинок, яка досягається 

шляхом збільшення щільності 

однойменних зарядів (іонів) 

коронного розряду, впроваджуваних 

в розрядний проміжок у напрямі його 



глибини до протилежно зарядженого 

некоронуючого електроду, в умовах 

одночасного створення безімпульсної 

корони з регулярною щільністю 

струму і відносно низькою щільністю 

зарядів, а також імпульсної корони з 

нерегулярною щільністю струму і 

відносно високою щільністю зарядів. 

18 2 36 8 42 6 

27.09.2009 

B03C 3/76 

 

Чекалов Л.В. 

Санаєв Ю.І. 

Метою корисної моделі є підвищення 

якості струшування осаджувальних 

електродів за допомогою 

модернізації механізму струшування.  



11.  Висновки з розділу 

 

 

1. Описано технологічну лінію виробництва цементу, де застосовується 

електрофільтр. 

2. Розглянуто базову конструкцію та принципи роботи електрофільтра 

для очищення відхідних газів обертової печі виробництва цементу. 

3. Проаналізовано можливості модернізації електрофільтра та вибрано 

технічне рішення для модернізації електрофільтра, що дозволяє 

підвищити продуктивність роботи та відповідно зменшити  шкідливі 

викиди в навколишнє середовище – патент № 2368426. 

4. Розглянуто охорону праці та навколишнього середовища на ділянці 

очищення вихідних газів. 
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Список посилань………………………………………………………………… 

 

Висновки 

 

1. Виконані параметричні розрахунки, які показали що: 

‒ потужність, що споживає електрофільтр 20 кВт; 

‒ загальна степінь очищення газів 96.45%. 

2. Виконані розрахунки з допомогою обчислювальної системи «ANSYS». 

3. Було створено програму для виконання розрахунків на мові FORTRAN. 



4.  Зміст частити «Технологія виготовлення деталі і монтажу вузла» 

 

 

1. Опис і призначення деталі……………………………………………………… 

2. Розробка технологічного процесу виготовлення деталі……………………… 

3. Призначення і розрахунок пристосування для обробки деталі………………. 

Висновки……………………………………………………………………………. 

Перелік посилань…………………………………………………………………… 



14. Загальні висновки по дипломному проекту 

 

 

1 Описано технологічну лінію виробництва цементу, де застосовується 

електрофільтр. 

2 Розглянуто базову конструкцію та принципи роботи електрофільтра для 

очищення відхідних газів обертової печі виробництва цементу. 

3 Проаналізовано можливості модернізації електрофільтра та вибрано 

технічне рішення для модернізації електрофільтра, що дозволяє підвищити 

продуктивність роботи та відповідно зменшити  шкідливі викиди в навколишнє 

середовище – патент № 2368426. 

4 Розглянуто охорону праці та навколишнього середовища на ділянці 

очищення вихідних газів. 

5 Виконані параметричні розрахунки, які показали що: 

‒ потужність, що споживає електрофільтр 20 кВт; 

‒ загальна степінь очищення газів 96.45%. 

6 Виконані розрахунки з допомогою обчислювальної системи «ANSYS». 

7 Створено програму для виконання розрахунків на мові FORTRAN. 

 


