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РЕФЕРАТ 

 

Виконано дипломний проект на тему «Електрофільтр з модернізацією системи 

очищення електродів», який включає пояснювальну записку загальним обсягом з 58 

сторінок,  17 рисунків, 3 таблиць, 4 додаток, 21 джерел та графічну частину з 6 

креслень формату А1. 

Дипломний проект на тему: «Електрофільтр з модернізацією системи 

очищення електродів» присвячений вивченню конструкції систем очищення 

електродів електрофільтра. 

Об’єкт проектування – технологічний процес очищення електродів в 

електрофільтрах.  

Предмет проектування – конструкція, принцип дії, переваги і недоліки 

пластинчастого електрофільтра та його системи очищення електродів.  

Мета проектування – модернізувати систему очищення електродів 

пластинчастого електрофільтра з метою підвищення ефективності  струшування.  

При виконанні дипломного проекту було виконано наступне:  

- описано технологічну схему обладнання пластинчастого горизонтального 

електрофільтра;  

-  вивчено принципи роботи і конструкцію електрофільтра;  

- виконано параметричні,розрахунки потужності та розрахунки в програмі 

Ansys необхідні  для дослідження електрофільтрів,та систем очищення електродів;  

Ключові слова: ЕЛЕКТРОФІЛЬТР, ПЛАСТИНА, ПОТУЖНІСТЬ 

ЕЛЕКТРОФІЛЬТРА, СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ ЕЛЕКТРОДІВ. 
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ABSTRACT  

 

The diploma project on the topic "Electrostatic precipitator with modernization of 

the electrode cleaning system" was completed, which includes an explanatory note with a 

total volume of 58 pages, 17 figures, 3 tables, 4 appendices, 21 sources and a graphic part 

of 6 drawings in A1 format. 

Thesis project on the topic: "Electrostatic precipitator with modernization of the 

electrode purification system" is devoted to the study of the design of electrodilter 

electrodes purification systems. 

The object of designing is the technological process of cleaning electrodes in 

electrostatic precipitators.  

The subject of designing - the design, principle of operation, advantages and 

disadvantages of the plate electrostatic precipitator and its electrode cleaning system.  

The purpose of designing is to modernize the system of cleaning the electrodes of 

the plate electrostatic precipitator in order to increase the efficiency of shaking.. 

During the diploma project the following was done: 

- the technological scheme of the equipment of the plate horizontal electrostatic 

precipitator is described; 

- the principles of operation and design of the electrostatic precipitator are studied; 

- performed parametric, power calculations and calculations in the program Ansys 

necessary for the study of electrostatic precipitators and electrode cleaning systems; 

Keywords: ELECTROFILTER, TILE, ELECTROFILTER ENERGY, 

ELECTRODE CLEANING SYSTEM...
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ПЕРЕЛІК ПОЗНАЧЕНЬ 

 

F – площа перерізу електрофільтра; 

D1 – діаметр коронувальних елекротід; 

d1 – відстань між ізолювальними електродами 

l – довжина електродів 

S – площа робочої поверхні 

V – швидкість руху газового потоку 

H – відстань між осаджувальними та іонізуфційними електродами 

t – температура газу 

Рг – тиск газу 

U – напруга 

Ф – фракційний склад пилової суміші 

β – відносна густина газового потоку 

E0 – критична напруженість електричного поля 

U0 – критична напруга коронувального електрода 

i0 – лінійна швидкість потоку корони 

 – коефіцієнт взаємного розташування електродів 

µп – динамічна в’язкість компонентів газового потоку 

µ – динамічна в’язкість газу 

п – швидкість переміщення частинок до осаджувального електрода 

 – ступінь очищення газів 

f – питома площа поверхні осаджування 

Фп – фракційний ступінь очищення компонентів газового потоку;  

N – потужність. 
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ВСТУП 

Промислове виробництво та інші види господарської діяльності людей 

супроводжуються виділенням у повітря приміщень і в атмосфер різних речовин, 

що забруднюють повітряне середовище [1]. В повітря надходять аерозольні 

частинки (пил, дим, туман), гази, пари, а також мікроорганізми і радіоактивні 

речовини. 

На сучасному етапі для більшості промислових підприємств очистка 

вентиляційних викидів від шкідливих речовин є одним з основних заходів по 

захисту повітряного басейну. Завдяки очищенню викидів перед їх надходженням 

в атмосферу запобігається забруднення атмосферного повітря. 

Очищення повітря має найважливіше санітарно-гігієнічне, екологічне і 

економічне значення. 

Етап пилоочистки займає проміжне місце в комплексі «охорони праці - 

охорона навколишнього середовища». В принципі пиловловлювання при 

правильній організації вирішує проблему забезпечення нормативів гранично-

допустимих концентрацій (ГДК) в повітрі робочої зони [2]. Однак всі 

шкідливості через систему пиловловлювання при відсутності системи 

пилоочистки викидаються в атмосферу, забруднюючи її. Тому етап пилоочистки 

слід вважати невід'ємною частиною системи боротьби з пилом промислового 

підприємства. 

          Електрофільтри [3] призначені для високоефективної очистки 

технологічних газів і аспіраційного повітря від твердих або рідких частинок, що 

виділяються при технологічних процесах в різних галузях промисловості.  

Електричні фільтри застосовують в енергетиці, чорної і кольорової 

металургії, промисловості будівельних матеріалів, хімічної і нафтохімічної 

промисловості, і багатьох інших галузях. 

У даній роботі в розрахунковій частині виконується розрахунок 

електрофільтру по заданим вихідним даним. У теоретичній частині роботи 

наводяться дані про принцип дії електрофільтрів, їх конструкцію і види. 
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1.ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ  

ЕЛЕКТРОФІЛЬТРА 

 

Широке використання електрофільтрів в різних галузях промисловості 

привело до створення різних типів і конструкцій апаратів. 

За розміщенням зон зарядки і осаджування електрофільтри поділяються на 

однозонні та двозонні. 

Для уловлення вугільного та іншого вибухонебезпечного пилу 

використовують пластинчаті електрофільтри. Особливість цих апаратів — 

наявність відкритої в атмосферу шахти, яка дозволяє запобігти руйнуванню 

корпусу при вибухах пилу. 

Для фільтрування [4] використовують різні за конструкцією фільтри. 

Основні вимоги до них: висока ефективність видалення домішок і максимальна 

швидкість фільтрування. Процес фільтрування оснований на затримуванні 

твердих завислих частинок пористими перегородками, які здатні пропускати 

тільки рідину і затримувати частинки твердої фази. В результаті безпосереднього 

контакту суспензії з поверхнею пористої перегородки і різного тиску до і після 

перегородки, рідка фаза проходить через пори перегородки і збирається у 

вигляді звільненого від твердих частинок фільтрату, а тверді частинки 

затримуються на поверхні перегородки, утворюючи шар осаду, який потім 

видаляється.  

 Ступінь повноти розділення в значній мірі залежить від тиску, при якому 

протікає процес фільтрування. Фільтрат отримується більш чистим, якщо 

фільтрування починають при низькому тиску, а потім підвищують його по мірі 

збільшення осад. Суттєве значення має також рівномірність тиску; при 

безперервному і рівномірному тиску може бути досягнута повнота розділення, 

якщо ж тиск нерівномірний і передається поштовхами (наприклад, при подачі 

суспензії на фільтр-преси за допомогою поршневих насосів), через виникаючі 

при цьому гідравлічні удари у фільтрат можуть потрапити найбільш тонко 

роздроблені частинки. Повнота розділення знаходиться в зворотній залежності  
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від продуктивності фільтру; чим вище продуктивність даного фільтру, тим 

нижче повнота розділення, і навпаки.  

В кількісному співвідношенні продуктивність фільтру характеризується 

швидкістю фільтрування, тобто кількістю фільтрату, що проходить через 1 м2 

поверхні фільтруючої перегородки за одиницю часу.  

 Використання електрофільтрів для уловлення пилу [5] пояснюється їх 

універсальністю та високим ступенем оч ищення газів при порівняно невеликих 

затратах електроенергії. Установки електричної очистки газів працюють з 

ефективністю 99 % уловлюючи частинки розміром 0,01- 100 мкм при 

концентрації газів до 49 г/м3.  

В електрофільтрах очищення газів відбувається під дією електростатичних 

сил. Гази, що містять пилові частинки, проходять через систему, яка складається 

із заземлених осаджувальних електродів та розміщених між ними на деякій 

відстані коронуючих електродів, до яких підведений випрямлений струм.  

Особливістю розряду є те, що він не розповсюджується на весь газовий 

простір. Утворені в зоні коронного розряду, позитивні та негативні газові іони 

рухаються під дією електричного поля до електродів. Зазвичай коронуючий 

електрод роблять негативним, а осаджувальний – позитивним. На шляху до 

осаджувальних електродів негативні газові іони зіштовхуються з пилом, 

збираються ними та віддають свій заряд. Потім заряджені частки рухаються до 

осаджувальних електродів та осаджуються на них [19]. По мірі накопичення 

шару часток вони видаляються з осаджувальних електродів струшуванням і 

потрапляють на дно електрофільтру. 

Таким чином процес очищення в електрофільтрі складається з утворення 

іонів, зарядження часток, транспортування їх до осаджувального електроду та 

періодичне струшування накопиченого пилу а бункер. 

 

1.1Технологічний процес виробництва цементу по сухому способу 

 

Сухий метод є найбільш економічний з усіх, та передбачає, що всі роботи 

(подрібнення, змішування, усереднення і коригування суміші) будуть  
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проводитися з сухими матеріалами, без застосування води. Вибір схеми 

для виробництва цементу сухим способом проводиться в залежності від хімічних 

і фізичних властивостей обраної сировини.  

 При сухому способі виробництва вихідна сировина (вапняк, крейда, 

мергель) доставляють до приймальних бункерів  сировинного відділення і далі з 

бункерів живильниками подають в дробарки. Роздрібнений матеріал конвеєром  

направляється в витратні бункера , звідки у міру потреби - на помел в млин. 

помол матеріалу виробляють з одночасною підсушила до вологості не вище 2%. 

Далі матеріал подають на сортування в сепаратор: тонку фракцію кінцевого 

продукту направляють на силоси ; грубу - в млин на домол.  

Помольне відділення обладнують пиловловлюючими пристроями. Глину, 

просушену в окремих сушильних барабанах, також подають в млин . У процесі 

помелу і транспортування в силоси готову сировину, зване сировинної 

борошном або сумішшю, перемішують[3]. Технологічний процес виробництва 

цементу по сухому способу показано на рис.1.1 [18]. 

 

   

 

Рис. 1.1 Технологічна лінія виробництва цементу по сухому способу  
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Для поліпшення перемішування іноді застосовують механічні змішувачі 

(гомогенізатори), які встановлюють перед сировинними силосами. сировинну 

суміш подають в циклонні теплообмінники, де відбувається її нагрів відходять 

від обертових печей газами до температури 700 ÷ 800 ° С. З циклонних 

теплообмінників сировинна суміш направляється в обертову піч, де в результаті 

теплофізичних процесів суміш перетворюється в цементний клінкер. 

Охолодження вийшов з печі клінкеру виробляється в холодильнику, після чого 

клінкер конвеєром  направляється на склад. Гіпс та інші добавки знаходяться на 

складі. Спільний помел клінкеру і добавок проводиться в млині. Цемент від 

млина  подається в силосний склад. Цемент вантажать навалом в вагони або 

упаковують в мішки в пристроях. Пилоосаджувлаьні пристрої (циклони, 

електрофільтри і т.п.) призначені для уловлювання пилу, що йде з печі разом з 

газами, і для очищення повітря в приміщеннях і повернення її в піч[3]. 
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.2 ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОФІЛЬТРА 

 

Технічні характеристики електрофільтра наведені в табл. 2.1. 

 

Показники Вихідні дані 

Активна мисота електродів, м 3,65 

Активна довжина електричного поля, м 2,3 

Загальна площа осаджування, м2 600 

Відстань між осаджувальними та 

коронуючими електродами, м 

0,16 

Потужність 1,396·10⁴ 

Максимальні ступені очищення 0,983 

Максимальна температура очищування газів, 

°С 

150 

Критична напруга коронуйочого електрода, 

В/м 

2,596х10⁴ 

Габаритні розміри, м 14 

Довжина  9,8 

Висота  10,32 

Ширина  2,6 
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3. ОПИС БАЗОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ, ЇЇ ОСНОВНИХ ЧАСТИН ТА 

ПРИНЦИПУ ДІЇ ЕЛЕКТРОФІЛЬТРА 

  

Апарати, в яких здійснюється процес фільтрації, називаються фільтрами. В 

залежності від способу дії розрізняють фільтри періодичної та безперервної дії. 

За напрямком фільтрування – вниз, уверх чи вбік та ін [8]. В залежності від виду 

тиску, котрим створюється рушійний напір, необхідний для проштовхування 

рідини через пори фільтруючої перегородки, розрізняють: 

- фільтри, працюючі під тиском гідростатичного тиску стовпа фільтрованої 

рідини; 

- вакуум-фільтри, працюючі при розрідженні, що створюється 

вакуумнасосами; 

- фільтр-преси, працюючі під тиском, що створюється за допомогою 

насосів чи компресорів.  

В залежності від типу тої чи іншої фільтруючої перегородки всі фільтри 

можна розділити на декілька груп: 

- фільтри з незв’язаною чи зернистою перегородкою; 

- фільтри з тканинною перегородкою; 

Вибір тої чи іншої фільтруючої перегородки обумовлений рядом факторів. 

Найбільш суттєві хімічні властивості фільтрованої рідини, робочий тиск, при 

якому ведеться фільтрування, ступінь подрібнення твердих частинок 

фільтрованої суміші і, нарешті, необхідна продуктивність. 

 Електрофільтри представляють собою апарат з вертикальним і 

горизонтальним рухом газового потоку, в якому розміщені осаджувальні і 

коронирующим електроди. Осаджувальні електроди заземлені, а до короноючих 

підводиться випрямлений електричний струм високої напруги від 

перетворювальної підстанції.  

За кількістю електричних полів [20], через які очищений газ послідовно 

проходить, електрофільтри підрозділяють на однопільні і багатопільні. Іноді 

електрофільтри розбивають на паралельні по ходу газу камери - секції. За цією  
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ознакою вони можуть бути одно- і багатосекційними. Очищуваний в 

електрофільтрі газ проходить активну зону у вертикальному або 

горизонтальному напрямках, тому електрофільтри бувають вертикальними або 

горизонтальними. За типом осаджувальних електродів електрофільтри ділять на 

пластинчасті і трубчасті. Основні конструкторські типи електрофільтрів - 

горизонтальний пластинчастий і вертикальний трубчастий. Електрофільтр 

названих типів може використовуватися як мокрий чи сухий уловлювач 

аерозольних частинок. 

Існують вертикальні пластинчасті електрофільтри (з рухом газів знизу 

вгору) і горизонтальні (з горизонтальним ходом газів). Для покращення 

очищення газів застосовують багатосекційні електрофільтри із послідовним 

сполученням секцій. 

У пластинчастому електрофільтрі (Рис. 3.1.) осаджувальні електроди 

виконані у вигляді паралельних гладких металевих листів або натягнутих на рамі 

сіток, між якими підвішені коронуючі електроди у вигляді ніхромових або 

фехралевих дротів. Для очищення гарячих газів використовують осаджувальні 

електроди, у формі хвилястих листів або прутків з метою уникнення 

жолоблення. 

 

 

Рис. 3.1. – Загальний вид пластинчастого горизонтального електрофільтра: 

1 -розподільник; 2 -камера фільтра ; 3- рівнобіжні секції; 4 -електроди; 

 5 -ізолятори; 6-механізм струшування; 7 -збірний колектор; 8 -конічна частина.  
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Запилений газ надходить через вхідний розподільник 1 у камеру фільтра 2, 

поділену на дві рівнобіжні секції 3[6]. У кожній секції є кілька рядів 

осаджувальних плоских електродів і коронувальних, які складаються зі стрижнів, 

електродів 4, установлених на ізоляторах 5. Осаждувальні електроди періодично 

струшуються за допомогою механізму 6 для звільнення від осілого на них пилу. 

Зібраний пил видаляється через конічну частину фільтрів 8, а очищений за 

відводиться через збірний колектор 7. 

Перевагами електрофільтрів є те що вони відрізняються низькими 

експлуатаційними витратами. Гідравлічний опір їх не перевищує 100 – 150 Па. 

Перевагами використання електрофільтрів є очищення дуже великих 

об’ємів газу, стабільна робота при високій запиленості потоку, температура газів 

може досягати більш як 450 ˚С, можливість повної автоматизації процесу. 

До недоліків електрофільтрів відносять неможливість використовувати 

вибухонебезпечні суміші, відносно високу собівартість апаратів та підвищені 

вимоги до техніки безпеки при експлуатації. Також висока чутливість до 

відхилення від заданого режиму. 
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4. ЛІТЕРАТУРНИЙ ТА ПАТЕНТНИЙ ОГЛЯД СТАНУ ПИТАННЯ, 

АНАЛІЗ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОЇ МОДЕРНІЗАЦІ 

ЕЛЕКТРОФІЛЬТРА 

 

За індивідуальним завданням виконано аналіз джерел [7-12] для 

розгляду особливості конструкції пластинчатого електрофільтру фільтру 

,його перевагами і недоліками з метою вибору варіанту модернізації 

систем очищення електродів. Знайдено 5 патентів, розглянемо їх 

детальніше.  

В джерелі [7]запропонований пластинчастий електрофільтр горизонтальної дії 

з магнітно-імпульсною системою струшування електродів. 

На рис. 4.1 зображено електрофільтр з магнітно-імпульсною системою 

струшування.Електрофільтр з магнітно - імпульсною системою очищення 

електродів від пилу містить корпус 1, (1, 3, 4) осаджувальні електроди 2, 

розташовані рядами, коронуючі електроди 3, розташовані на рамній 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Рис.4.1-Схема електрофільтра з магнітно-імпульсною системою струшування 

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

19 ЛУ71.081666.01-90ПЗ 

 



системою очищення електродів від пилу містить корпус 1, (1, 3, 4) осаджувальні 

електроди 2, розташовані рядами, коронуючі електроди 3, розташовані на рамній 

конструкції 4 та установлені поміж рядами осаджувальних електродів 2, 

імпульсне джерело електричної енергії (на кресленні не показано) з приводом - 

нерухомий індуктор 5, закріплений на П-подібній балці, яка жорстко закріплена 

на корпу- сі 1 електрофільтра та взаємодіюча з ним рухома пластина 6 з 

замкнутим контуром (на фігурі не показаний), жорстко з'єднана з тягою 7. 

Привод, який складається із індуктора 5 та рухомої пласти- ни 6, розташований з 

зовнішньої сторони корпусу електрофільтра, тяга 7 установлена з можли- вість 

переміщення її повздовж осі, і з'єднана з осаджувальними електродами 2 одного 

поля. Всі ряди осаджувальних електродів 2 одного поля зверху і знизу жорстко 

закріплені поміж двох верх- ніх 8 і нижніх 9 подвійних 8-10 та 9-11 балок, тяги 7 

яких жорстко закріплені в прорізях кронштейнів, установлених в вершинах 

рівнобедреного трикутника (показаний пунктир- ними лініями), умовно 

розташованого в площині кожного ряду осаджувальних електродів. 

 У джерелі [8] розглянуто електрофільтр з верхнім підвісом і бічним 

струшуванням коронуючих електродів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2-Електрофільтр з верхнім підвісом та бічною системою струшування 
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Електрофільтр з верхнім підвісом і бічним струшуванням коронуючих електродів, 

містить корпус 1 з кришкою 2 і бункерами 3, плоскі оса- джувальні електроди 4 з 

балками 5 підвісу і опо- рами 6 корпусу 1, створюючи вертикальні канали проходу 7 

газу зі встановленими в осьових площи- нах коронуючими електродами 8 і 

системою підві- су 9, що включає верхню раму 10 з трубами 11 підвісу, закріплену 

до несучих ізоляторів 12 вста- новленим на кришці 2 електрофільтру, а також з 

системою плоских рам 13 підвісу коронуючих еле- ментів 14, що включає 

вертикальні бічні 15 і сере- дні 16 стійкі, верхні 17 і нижні 18 балки підвісу з 

ковадлами 19, один або декілька блоків 20 стру- шування коронуючих електродів 8 

з приводом 21, встановленим на кришці 2 електрофільтру і сполученим за 

допомогою проміжного ізолятора 22 і тяги 23, пропущеної крізь трубу 11 підвісу з 

валами24 блоків 20 струшування, на яких зафіксовані молотки 25, така конструкція 

має високу ефективність регенерації і займає значну частку корисного об'єму 

корпусу електрофільтру на її розміщення, з іншого боку, вживана система 

верхнього підвісу і струшування коронуючих електродів має низьку ефективність 

регенерації і займає незначну частку корисного об'єму корпусу електрофільтру на її 

розміщення. 

   У джерелі [9] розглянуто електрофільтр з жорсткою системою струшування 

плоских осаджувальних електродів, метою корисної моделі є підвищення надійності 

і ефективності роботи електрофільтру шляхом виключення порушення 

центрування, в тому рахунку в області серединної частини плоских осаджувальних 

елементів, утворюючих полотно електроду, усунення відхилення її від вертикальної 

площини положення в результаті прогинання балок підвісу, а також 

температурного подовження пластин осаджувальних елементів електродів відносно 

балок підвісу і струшування при жорсткому, з ковзанням ходу, закріпленням 

нижніх кінцевих пластин до балок струшування. 
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Рис.4.3-Електрофільтр з жорстокою системою струшування електродів 

 

 

 Електрофільтр з жорсткою системою струшування плоских осаджувальних 

електродів 1 з роз- ташованими між ними коронуючими електродами 2, що містить 

корпус 3 з кришкою 4, вхідний 5 і вихідний 6 патрубки, верхні 7 і нижні 8 

співвісно- розташовані кінцеві пластини. Кінцеві пластини 7 і 8 жорстко закріплені 

до кінцівок елементів 9 плос- ких осаджувальних електродів 1. Мають місце ба- лки 

підвісу 10 і кронштейни 11, за допомогою яких плоскопаралельно, з рівним зазором, 

плоскі оса- джувальні електроди 1 встановлені в корпусі 3 і закріплені до несучих 

поперечних його балок 12, розташованих на кришці 4 електрофільтру. Мають місце 

нижні балки струшування 13. Кінцеві пласти- ни 7 і 8 виконані у вигляді гребінок, 

що містять не менш чим одну кореневу западину 14, розташова- ну з боку 

поперечної їх основи 15, а також не менш чим два промені 16 гребінок. Кінцівки 17 

променів 16 гребінок жорстко сполучені з кінцівками елеме- нтів 9 плоского 

осаджувального електрода 1.  

  У джерелі [10] представлено систему очистки електродів в 

електрофільтрі,яка підвищує ефективність струшування та конструкнивну 

надійність електрофільтру. Комбіновану систему струшування представлено на 

рис.4.3.  

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

22 ЛУ71.081666.01-90ПЗ 

 



 

 

Рис.4.3-Комбінована система струшування осаджувальних пластин в 

електрофільтрі 

       

Пропонований електрофільтр включає корпус 1, коронирующим електроди 2 з 

коронуючими елементами 4 і з ударним механізмом 3, розташованим зверху. Також 

електрофільтр включає осаджувальні електроди. Конструкція осаджувального 

електрода складається з балки підвісу 5, жорстко підвішених до неї осаджувальних 

елементів 6 і прикріпленою до них знизу балки струшування 7, а також включає 

ударний (молотковий) механізм 8 і фіксатор 9 балки струшування 7. Балка підвісу 5 

піднята з боку ударного механізму на величину "а". Опора балки підвісу 5 

осаджувального електрода з боку ударного механізму 8 може бути регульованою за 

допомогою пристрою підйому-опускання 10. 
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У джерелі [11] представлено пристрій в електрофільтрі для підвішування, 

напрямлення та відстукування осаджувальних електродів. Пристрій для 

підвішування, напрямлення та відстукування осаджувальних електродів показано на 

рис.4.4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.5- Пристрій для підвішування, напрямлення та відстукування 

осаджувальних електродів 

 

Пристрій в електрофільтрі, призначене для підвішування, напрямки та 

отстукування одного або більше осаджувальних електродів 2, розташованих в 

основному вертикально в один або більше по суті паралельних рядів 1, причому 

пристрій містить для кожного ряду 1 по суті горизонтально зорієнтований опорний 

елемент 3, до якого прикріплені верхні кінці осаджувальних електродів 2, 

з'єднувальні елементи 4а і 4b, які з'єднують опорний елемент 3 з корпусом 5 

електрофільтру, напрямні засоби 11а, 11b, 12а, 12b, 13,14b і 14а для напрямку зсуву 

кожного ряду 1 осаджувальних електродів в поперечному і / або поздовжньому 

напрямку електрофільтру і відстукував механізм 6 для отстукування осаджувальних 

електродів 2 кожного ряду, що містить засіб 7 для отстукування, наприклад молоток 

і опору 9, з'єднану з опорним елементом 3. Дана конструкція дозволяє більш 

ефективно використовувати створюване зусилля відстукування під час очистки 

електродів при більш простому конструктивному виконанні пристрою. 
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У джерелі  [12] показана ефективна система струшування електродів  

електрофільтра,яка представлена на мал.4.6. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.6 - Електрофільтр з ефективним способом струшування електродів. 

 
 

Перелік позицій на кресленні: 1 - молоток струшування коронуючого електрода 

зверху і збоку; 2, 3 - ковадла; 4 - балка підвісу осадітельного електрода; 5 - елементи 

осадітельного електрода; 6 - рама коронуючого електрода; 7, 8 - молотки 

струшування осаджувальних електродів зверху і знизу; 9 - елемент коронуючого 

електрода; 10 - ковадла струшування осаджувального електрода; 11 - 

осаджувальний електрод,12 - коронуючий електрод; 13 - привід струшування 

осаджувальних електродів знизу; 14 - привід струшування осаджувальних 

електродів зверху; 15 - привід струшування коронирующих електродів зверху;16 - 

механізм струшування коронуючого електрода. Механізми струшування електродів, 

що знаходяться на різних рівнях, забезпечені блокуваннями, що дозволяють 

включати ці механізми одночасно або з заданими інтервалами між моментами 

включення і, як результат, знизити вартість експлуатаційних витрат на 

знепилювання газів. 
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4.1 Обґрунтування вибору модернізації системи струшування електрофільтра 

 

Модернізацією систем струшування електродів електрофільтра було обрано 

систему способу струшування електродів електрофільтра ,джерело [12]. 

Корисна  модель представлена для електрофільтру з великими габаритними 

розмірами , та має за мету струшування горизонтально або вертикально 

спрямованими ударами в двох рівнях. Коронуючий електрод і два сусідніх з ним 

осаджувальних електроди струшуються одночасно. Механізми струшування 

електродів, що знаходяться на різних рівнях, забезпечені блокуваннями, що 

дозволяють включати ці механізми одночасно або з заданими інтервалами між 

моментами включення. Пропоноване струшування електродів дозволить 

забезпечити необхідні викиди пилу на рівні до 50 мг / м3; здійснити реконструкцію 

застарілих електрофільтрів на тій же займаній площі під газоочистку; знизити 

витрати на обслуговування системи газоочистки, так як зменшується кількість 

обслуговуваних електрофільтрів; знизити сумарну гідравлічний опір системи 

газоочистки і, як результат, знизити вартість експлуатаційних витрат на 

знепилювання газів. Систему способу струшування електродів електрофільтра 

представлено на рисунку 4.6.  

   Для струшування коронуючих електродів використовуються молотки (1), 

ковадла (2, 3), встановлені на рами коронуючих електродів (6, 12),  в яких 

встановлені коронуючі елементи (9). Механізм струшування коронуючих 

електродів спрямованими ударами збоку на рівні від низу електрода 0,1 ÷ 0,5 

висоти коронуючого електрода (16) показаний умовно стрілкою.  Для 

струшування осаджувальних електродів використовуються молотки (7, 8), 

розташовані на двох рівнях, ковадла (10) і приводи струшування зверху і знизу 

(14, 13).До балці підвісу осаджувального електрода (4) кріпляться осаджувальні 

елементи (5), що утворюють осаджувальний електрод (11).   

Механізми струшування електродів, що знаходяться на різних рівнях, 

забезпечені блокуваннями, що дозволяють включати ці механізми одночасно або з 
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заданими інтервалами між моментами включення. Пропоноване струшування 

електродів дозволить забезпечити необхідні викиди пилу на рівні до 50 мг / 

м3,здійснити реконструкцію застарілих електрофільтрів на тій же займаної площі 

під газоочистку; знизити витрати на обслуговування системи газоочистки, так як 

зменшується кількість обслуговуваних електрофільтрів; знизити сумарну 

гідравлічний опір системи газоочистки і, як результат, знизити вартість 

експлуатаційних витрат на знепилювання газів. 
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5 ОЧІКУВАНІ МЕХАНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, ЯКІ 

ПОКРАЩУЮТЬ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОФІЛЬТРА 

Основними недоліками пластинчастих електрофільтра є відносно висока 

собівартість апаратів та підвищені вимоги до техніки безпеки при експлуатації. 

Також складність видалення осілого на пластинах пилу, внаслідок чого зменшується 

ефективність пилоуловлення. [1]. 

Для усунення одного з недоліків малої ефективності видалення пилу з пластин 

обрано іншу систему очищення електродів , яка відрізняється ,що відстукуючі 

механізми горизонтальними або вертикальними ударами здійснюють очищення 

осаджувальних електродів і знаходяться у верхній частині пластини ,а також 

горизонтальними ударами ті ж механізми проводять відстукування нижнього рівня 

висоти осаджувальних електродів. До того ж відбувається очищення коронуючих 

електродів вертикально напрямленими ударами у верхній зоні та горизонтально 

напрямленими ударами з бічної сторони електрода. Також запропонована 

модернізація відрізняється тим, що механізми струшування електродів,які 

знаходяться на різних рівнях оснащені блокіраторами,які дозволяють  вмикати дані 

механізми одночасно або з заданими інтервалами між моментами включення[12]. 

Перевагою розміщення ударних механізмів по всій висоті електродів є те що, 

маючи велику,прямокутну площу осаджування, ударами по електроду у декількох 

місцях, буде створюватися необхідні прискорення поширення удару по поверхні 

пластини, тим самим це зменшить площу зон “неструшування”,(краї, зони 

периферії, коронуючі електроди),  які мали місце у базовій конструкції. Що приведе 

до збільшення робочої площі електрофільтра тим самим підвищить його 

ефективність. Другою корисною зміною у модернізації є також послідовність 

активації системи очищення електродів, а саме – коронуючий електрод та два 

сусідніх з ним осаджувальні не струшуються одночасно, такий режим роботи 

струшування виключає струшування пилу при неоптимальній кількості, так як 

відбувається часткова передача струшуючого імпульса через корпус електрофільтра 

сусіднім електродам[12]. Завдяки модернізації , ефективність пилоуловлення 

електрофільтра підвищиться мінімум на 5% .  
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6 РОЗДІЛ «ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА» 

Як відомо, правила безпечної експлуатації електроустановок поширюються 

на працівників, котрі безпосередньо виконуються роботи в електроустановках 

Міністерства енергетики України. 

Відповідно дотримання таких правил безпечної експлуатації 

електроустановок є загальнообов’язковим у разі виконання робіт, що стосуються 

налагодження, ремонту, монтажу, експлуатації та реконструкції електроустановок 

електричних станцій, теплових та електричних мереж, електричної частини 

пристроїв ЗДТК, ТАВ, районних котелень, а також енергоремонтних підприємств. 

Законом України передбачено, що вимоги правил безпечної експлуатації 

електроустановок необхідно враховувати під час обслуговування та проектування 

електроустановок.[17] 

Відповідно при виконанні робіт у електроустановках разом із правилами 

безпечної експлуатації потрібно керуватися також і галузевими та державним 

нормативними актами відповідно із охорони праці, нормами та інструкціями 

заводів-виробників обладнання, а також стандартами безпеки праці [13]. 

Взагалі, нормальна робота електрофільтрів буде можливою лише за умови 

дотримання передбачених відповідно при проектуванні та при уточнених при 

налагодженні параметрів пило-газового потоку, а також режимів очищення 

електродів. Установка електричного очищення газів, що використовується на 

сьогоднішній день, може включати в себе комплекс механізмів та апаратів, чітка 

взаємодія яких відповідає забезпеченню високоякісними накладкою та монтажем. 

Саме ж обладнання електрофільтрів надходить на монтажний майданчик 

окремими блоками та вузлами, відповідно саме від якості монтажу і залежать його 

основні експлуатаційні показники. Для оцінювання якості центрування електродів 

безпосередньо до подачі у електрофільтр потребують очищення газів, тому 

знімається вольт амперна характеристика, котра через деякий час служить задля 

контролю стану електрофільтру саме при можливих зупинках апарату після 

ремонтів, а також власне у процесі експлуатації. 
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Під час монтажу та у процесі приймання електрофільтру із монтажу, велику 

увагу слід звернути саме на правильну роботу механізмів струшування в сухих 

електрофільтрах та систем промивки електродів у мокрих, герметичність корпусів 

електрофільтрів, справність ізоляторних вузлів, а також кваліфікований та 

ретельний монтаж та регулювання систем електроживлення. 

Детальніше регламентування технічних вимог, котрих необхідно 

дотримуватися саме при виробництві монтажних робіт, а також правила 

випробувань та приймання електрофільтрів можна знайти у відповідних 

документах: «Обладнання очищення газів. Правила виробництва та приймання 

монтажних робіт». Також їх можна переглянути у супровідній документації 

обладнання електрофільтрів, тобто, наприклад, це можуть бути відповідні 

інструкції з монтажу та експлуатації. 

При промисловій експлуатації потрібно дотримуватися, а також здійснювати 

контроль встановленого при налагодженні режиму роботи електрофільтру за усіма 

показниками відповідно із занесенням основних показників у журнал встановленої 

форми. Даний журнал повинен вестися на усіх без будь-якого винятку установках 

електрофільтрів. Таким чином реєстрація основних технологічних параметрів 

безпосередньої роботи електрофільтрів дає змогу проводити аналіз порушень, 

котрі можуть виникати відповідно у процесі їх експлуатації, а також 

встановлювати причини даних порушень. 

Відповідний контроль за роботою зовнішніх вузлів електрофільтрів, тобто, 

систем електроживлення, ізоляторів, приводів механізмів струшування, повинен 

проводитися періодично та систематично, таким чином відповідаючи графікам 

планово-запобіжних ремонтів та оглядів. 

Відповідно для контролю стану внутрішнього обладнання електрофільтру 

потрібно використовувати і планові, і позапланові зупинки технологічних ліній. 

Саме у їх складі і експлуатуються електрофільтри. 

Неприємні наслідки, які можуть трапитися, можуть викликати підсосі 

атмосферного повітря безпосередньо у камеру сухих електрофільтрів, котрі 

працюються під розрідженням.  
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Тому через нещільність люків, зварних швів корпусу відповідно у місцях 

проходу валів механізмів струшування підсосі можливе зниження ефективності 

електрофільтру саме за рахунок збільшення обсягу газів, котрий проходить 

відповідно через електрофільтр. 

 Таким чином відбувається пониження точки роси газу, а також виносу пилу 

із бункеру, якщо ж підсосі відбуваються у самому бункері. 

Таким чином, у результаті підсосів може відбуватися місцеве охолодження 

газів, котре спричиняє інтен пасивного корозійного процесу, а також налипання 

пилу у зоні підсосів, що відбувається через конденсацію, що міститься у газі парів. 

Через це у процесі експлуатації потрібно остерігатися виникнення підсосів, а також 

вміти негайно усувати їх у разі виявлення. 

Не менш важливою умовою більш надійної та якісної роботи сухих 

електрофільтрів, що використовуються для очищення газів із температурою вище 

100° С, визначають теплоізоляцію її корпусів, котра, на жаль, часто може не 

враховуватися на практиці. Таким чином неякісна теплоізоляція стінок корпусу 

може призвести до місцевого охолодження стінок, у результаті чого відбудеться їх 

корозія, а також налипання пилу, як от у випадку місцевих охолоджень, що 

відбувається у результаті підсосів. 

Окрім цього, також важливо говорити про погану теплоізоляцію елементів 

корпусу, наприклад, балок, рам, ребер, котра може викликати температурні 

перепали у перетинах даних елементів, на які вони відповідно не є розрахованими. 

У кінцевому результаті це призводить до викривлення корпусів та виникнення 

залишкових деформацій, що у ряді випадків загрожує руйнуваннями елементів 

корпусу. 

Визначають, що особливо небезпечною є експлуатація із неякісною 

теплоізоляцією електрофільтрів більших розмірів, як от наприклад УЦ3 та УГ2, а 

також при використанні високотемпературних електрофільтрів, до яких відносять 

серію УГТ. 
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Основні особливості техніки безпеки безпосередньо при обслуговуванні 

установок електричного очищення газів виділяють тим, що електрофільтри за 

своєю природою є досить складними високовольтними агрегатами із великою 

кількістю точок обслуговування, котрі власне встановлюються у складі 

технологічних ліній. Таким чином, можна сказати, що саме цим установки 

електрофільтрів і відрізняються від переважної кількості інших високовольтних 

установок. Вони можуть розміщуватися відокремлено у відповідних спеціальних 

приміщеннях або ж на спеціальних майданчиках, котрі повинні обслуговуватися 

спеціальним персоналом. 

Саме внутрішній ремонт та огляд електрофільтрів повинен проводитися 

тільки безпосередньо від наглядом або ж за участю особи, котра є відповідальною 

за експлуатацію електрофільтру. Тому за правилами він допускається лише у 

випадку зняття напруги та заземлення агрегатів високовольтного кабелю та 

живлення, що власне живлять всю систему. 

Для того, аби запобігти випадковим зіткненням персоналу із частинами 

електрофільтру, котрі безпосередньо перебувають від напругою, як правила 

дверцята ізоляторних коробок оснащують блокуючими заземлювальними 

пристроями. 

Таким чином, поблизу усіх люків повинні бути передбачені заземлюючі 

гвинти відповідно для поєднання переносних заземлень. Правилами зазначається, 

що без накладання заземлюючих гвинтів на відповідні ділянки усієї системи, 

доступ до електрофільтру не допускається [14]. 

Також у правилах безпечної експлуатації електроустановок вказується, що 

робота на електрофільтрах повинна проводитися відповідно за нарядом, таким 

чином включаючи роботи та електрообладнанні механізмів струшування, а також і 

інші роботи, що відбувається безпосередньо всередині газоходів та 

електрофільтрів. 

Обслуговування та перевірка електрофільтрів повинні бути організовані 

безпосередньо на підставі інструкцій із охорони праці відповідних організацій, 

котрі враховують особливості конкретної золоудаляющої установки. 
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Відповідно у інструкціях порядок видачі нарядів та допуску до робіт на 

електрофільтрах повинен бути регламентованим. Це залежить саме від розподілу 

обов’язків між підрозділами організації та цехами. Сама ж інструкція повинна 

враховувати відповідні вимоги правил безпечної експлуатації електроустановок, а 

також чинних правил техніки безпеки безпосередньо при експлуатації 

тепломеханічного обладнання теплових мереж та електричних станцій. 

Також варто зазначити, що під час перебування працівника у електрофільтрі 

не допускається включати механізм струшування відповідно для випробування, а 

також регулювання. Дане правило може бути недотримане лише у випадку, якщо 

дані дії обумовлюються у рядку «Особливі вказівки» наряду. 

Безпосередньо при проведенні робіт у будь-якій секції електрофільтру, 

наприклад, на будь-якому з кабелів живлення секції або на резервній шині, 

обов’язково повинні бути заземлені та відключені усі кабелі інших секцій та усі 

агрегати живлення. 

Відразу після відключення електрофільтру, із нього та із кабелів живлення 

необхідно зняти статичний заряд за допомогою заземлення електроагрегатів. 

Також важливо, що до незаземлених частин електрофільтра суворо не дозволяється 

[15]. 

Під час експлуатації електрофільтрів забороняється: 

 вмикати механізми струшування тоді, коли люди безпосередньо 

перебувають у електрофільтрі, окрім винятків у тому випадку, коли це зазначається 

в наряді за особливою вказівкою керівника усіх робіт; 

 одночасно проводити ремонтні роботи у їх секціях та бункерах; 

 подавати напругу на кабелі та електрофільтри, котрі їх живлять, у 

тому випадку, коли наявна несправність блокування агрегатів живлення, а також за 

несправності та відсутності запорів люків та отворів секцій ізоляторних коробок 

або отворів електрофільтрів. 

Важливою деталлю є те, що перед допуском людей до роботи у секції 

електрофільтрів відповідно останні повинні бути провентильовані, а із самих 

бункерів повинне бути видалений попіл. У такому випадку температура не повинна 

перевищувати позначку 33° С. 
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Власне на самих підприємствах потрібно скласти інструкцію стосовно 

обслуговування електрофільтрів, котра повинна враховував усі особливості 

золоуловлювальної установки. Таким чином в інструкції потрібно регламентувати 

власне порядок видачі нарядів та допуску до робіт на електрофільтрах у залежності 

від розподілу зон обслуговування між цехами. Під час складання такої інструкції 

повинні бути враховані правила безпечної експлуатації електроустановок, а також 

вимоги до них [16]. 

Тому можна зробити висновок, що електрофільтри є одним із найкращих 

винаходів, які використовуються у наш час, адже вони чинять сприятливу дію на 

користь охорони навколишнього середовища. 
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ВИСНОВКИ 

 

У пояснювальній записці зроблено опис, призначення пластинчастого 

горизонтального елекрофільтра та обрано схему й опис технологічного процесу 

виробництва цементу по сухиму способу з його використанням. Представлено 

технічну характеристику базової машини, виконаний опис її конструкції і 

принципу роботи та наведено загальний вид електрофільтра 

Було проведено літературний та патентний огляди з метою вибору 

найдоцільнішої системи очищення електродів [7-12, 21], було обрано ефективну 

систему обстукування пластин електрофільтру на основі прототипу [12] та 

приведено її обґрунтування.  

Описані потенційні механіко-економічні показники, які покращує 

використання модернізації. Також було виконано розділ з охорони праці та 

навколишнього середовища , в якому розглянуті заходи безпеки при роботі з 

електрофільтром, виявлений його позитив вплив на екологію навколишнього 

середовища. 
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1.РОЗРАХУНКИ БАЗОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ЕЛЕКТРОФІЛЬТРА,ЯКІ     

ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ЇЇ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ  

1.1 Параметричні розрахунки 

 

Вихідні дані до проекту згідно з методикою [6]: 

 

 

 

1.2. Розрахунок геометричних параметрів 

Теоретичні положення [6]: 

Відносна густина газового потоку: 

                                                                           1.1 

Критична напруженість електричного поля, В/м: 

                                                      1.2  

Критична напруга корону вального електрода, В: 

                                                                     1.3 

 

 

 

 

Номер 

варіанта 

F, 

м2 

D1

, 

м 

, 

М 

l , 

м 

S, 

м2 

V, 

м/с 

H, 

М 

t, 

 

, 

Н/ м2 

U  

В 

1 7 2.0 0.24 3.0 600 0.5 0.16 150 2100 40 

Номер 

варіант

а 

Фракційний 

склад матеріалу 

Фракційний склад пилової суміші 

1 10% CO2, 5% O2 ri, мкм 0.5 2.5 5 10 15 20 25 

10% H2O, 72% S 

O2 

фі, % 5.0 10.0 10 15 20 20 20 
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Лінійна швидкість потоку корони, А/м: 

                                            1.4. 

де  – коефіцієнт взаємного розташування електродів;  рухливість іонів, 

м2/(В ) [6]. 

Для розрахунку використана методика [6]: 

       Відносна густина газового потоку за 1.1.: 

 

                                                                                                                                    1.5 

Критична напруженість електричного поля за 3.1.2.: 

              1.6 

           Критична напруга коронувального електрода за 3.1.3.: 

           1.7 

            Лінійна швидкість потоку корони за 3.1.4.: 

 

 1.8 

де  – коефіцієнт взаємного розташування електродів,  ;  – 

рухливість іонів, м2/(В ) [6]. 

1.3 Розрахунок потужності споживаної електрофільтром 

Теоретичні положення [6]: 

    Динамічна в'язкість компонентів газового потоку, кг/(м ): 

                 1.9 

де  – в’язкість компонентів газу за стандартних умов і газова стала, 

які визначаються за [6]. 
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Динамічна в'язкість газу, кг/(м ): 

               1.10 

          Швидкість переміщення частинок до осаджувального електрода, м/с: 

 

                   1.11 

       Ступінь очищення газів:  

            1.12 

де f – питома площа поверхні осадження, , м2/(м3 ). 

       Фракційний ступінь очищення компонентів газового потоку: 

    1.13 

        Загальний ступінь очищення газів: 

       1.14 

 

Потужність споживана електрофільтром, кВт: 

          1.15 

 

де  – середнє значення сили струму, споживаної електрофільтром, 

, А;  – коефіцієнт форми кривої струму, ; 

; ;  – потужність, споживана механізмом 

струшування,  

Для розрахунку використана методика [6]: 

  Динамічна в'язкість компонентів газового потоку за 3.2.1.: 
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       де  – в’язкість компонентів газу за стандартних умов і газова стала, які 

визначаються. 

Динамічна в'язкість газу за 3.2.2.: 

                                                                                                                                            

      Швидкість переміщення частинок до осаджувального електрода за          1.11 
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          Питома площа поверхні осадження за 3.2.4. 

  м2/(м3 )                                  

Фактична швидкість переміщення частинок в електричному полі вдвічі меньша, 

ніж теоретична, тому одержані значення швидкостей зменшуються вдвічі. 

Фракційний ступінь очищення компонентів газового потоку .: 

              

  

     

 

   

  

                                                                                                             

  

    

 

         

 

                                                                                                          

Загальний ступінь очищення газів за 1.14 

.: 

 

Потужність споживана електрофільтром за 1.15 

.:  
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 де  – середнє значення сили струму, споживаної електрофільтром,   

, А;  – коефіцієнт форми кривої 

струму, ; ; ;  – потужність, 

споживана механізмом струшування,  
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2.МОДЕЛЮВАННЯ МОДЕРНІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ 

ЕЛЕКТРОДІВ У СИСТЕМІ ANSYS 

 

Щоб очистити елетроди ударом, потрібно вдарити молотом 100 МПа 

стандартно.  

Normal Stress:  

100 МПа, удар справа (Рис.2.1). 

 

Рис.2.1 – Моделювання удару молотка базової конструкції лише справа 

25 МПа удар справа, знизу і зверху (Рис.2.2). 

 

 

Рис.2.2 – Моделювання удару молотків модернізованої системи у 5ти точках  
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        Total Deformation: 

    100 МПа удар справа (Рис.2.3). 

 

 

    Рис.2.3 – Розрахунок міцності при статичному навантаженні за удару 

системи базової конструкції  

 

25 МПа удар справа, знизу і зверху (Рис.2.4). 

 

     Рис.2.4- Розрахунок міцності при статичному навантаженні за удару 

модернізованої системи  
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ВИСНОВКИ 

 

Провели параметричні розрахунки та споживану потужність базової 

конструкції електрофільтра, довели її працездатність.  

Виконали розрахунки та плакат моделювання модернізованої системи 

струшування в обчислюванній системі ANSYS. Порівнявши значення системи 

очищення базової конструкціїї і модернізованої, можемо підтвердити 

ефективність струшування обраного для дипломного проекту конструктивного 

рішення для систем очищення електродів електрофільтра. 
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1. ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛІ 

1.1. Опис та призначення деталі 

Ізоляторна кришка - це деталь тіла обертання. Конструкція деталі являє собою 

взаємне перетинання циліндричних і конічних поверхонь, так само є отвір, 

розташований по осі обертання деталі. 

 Ізоляторна кришка є частиною електрофільтра і розташована на поверхні 

електрофільтра. Виконує функцію фіксатора для ізоляторів , та в свою чергу 

формують механізм очищення електродів.  

1.2. Вибір заготовки для виготовлення деталі 

Деталь виготовляється зі Сталі 45 (ГОСТ 1050-88). 

Заготовку для деталi "Кришка" (Рис. 1.2) отримуемо методом штамповки на 

кривошипно-шатунному гарячо-штампувальному пресi з виштовхувачем, що 

забезпечуе Т4 клас точностi штамповки вiдповiдно до ГОСТ 7505-89. 

Конфiгурацiя штамповки достатньо проста i забезпечуе легке отримання 

заготовки, за допомогою  верхньої прес-форми  отримуемо отвiр  пiд  0160  i  вся 

штамповка може формуватись в однiй опоцi; клас точностi i формувальнi уклони 

вiдповiдають вимогам стандартiв; залишки облоУв  i  додаткiв  можна  сумiстити  

з рипуском на обробку; вiдходи металу при механiчнiй обробцi будуть невеликi.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. – Заготовка деталі 
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Якiсть i вартiсть штампованих заготовок в основному залежать вiд способу їх 

виготовлення. 3 усiх способiв утворення штампованих заготовок у розглянутому 

випадку можна застосувати штамповку на кривошипно-шатунному гарячо-

штампувальному пресi з виштовхувачем. 

Для   подальшому  розробки  технологiчного  процесу  важливий  правильний 

вибiр площини роз'єму штампованої форми. Штампована форма повинна мати, за  

можливiстю,  один  плоский  рознiм.  Для заготовки  кришки  такою  единою 

площиною рознiму може  бути  торець кришки.  Перевага  цiеї площини  рознiму  в 

тому, що в нiй лежать найбiльшi габарити заготовки. 

Крiм того, вся штамповка формуеться в однiй прес-формi i на її поверхнях не 

буде дефектiв, якi виникають внаслiдок змiщення прес-форм. 

 

1.3. Технологічний процес виготовлення деталі 

Технологічний процес виготовлення деталі «Кришка»: 
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2. Вибір та розрахунок пристосування для певної операції 

2.1. Вибір пристосування, опис конструкції та принципу дії 

На кресленнi ЛУ71.081662.007.90-СК зображено консольну оправку з тарiлчастими 

пружинами. Оправка складаеться iз корпуса 1, кiльця упорного 3, пакету пружин 6, 

втулки натискно" 2 та гвинта 5 з внутрiшнiм шестигранним отвором пiд ключ. 

Пакет пружин мае отвiр i цилiндричну установочну поверхню, обробленi 

шлiфуванням до 7-8-го класу чистоти. 

При обертаннi гвинта пружини сплющуються, "х зовнiшнiй дiаметр збiльшуеться, а 

внутрiшнiй зменшуеться, за рахунок вiдбуваеться центрування i затискання деталi, 

що оброблюеться. Одночасно деталь сво"м лiвiм торцем 

притискаеться до упорного кiльця 3. 

 

2.2. Розрахунок сил закріплення деталі. 

При обробцi виникае момент рiзання Mр, що прагне провернути деталь навкого осi. 

Йому протидiе момент сили тертя Mтр, що виникае мiж поверхнями - базовою деталi 

i установочною оправки. 

 

Рис 3.2. – Система сил, що дiють на деталь у процесi обробки 
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Сумарна    сила    затиску,    що    розвиваеться    ус1ма    пружинами    

оправки, визначаеться за формулою: 

Q ум·f·R= k·Mр 

де f - коефiцiент тертя мiж поверхнями, що притискаються, приймаемо f =0,3; 

R - радiус заготовки, R =154 мм; 

k - коефiцiент запасу сил затиску, приймаемо k = 2. 

 

Сумарна сила затиску: 

Q ум= k·Mр/ (f·R). 

 

Остаточно, сила затиску: 

Q ум= 2·75/ (0,3·0,2)=3400   

Приймаемо силу затиску Q ум = 4 кВт. 
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ВИСНОВКИ 

Для розділу Технологія машинобудування було обрано кришку ізолятора , який 

має пряме відношення до системи очищення електродів. Виконано опис та 

призначення деталі  , розроблено технологічний процес її виготовлення. Було 

проведено вибір та розрахунок пристосування для певної операції , а саме 

консольної оправки .Також  було розраховано сили за якими заготовка повинна 

закріплятися у пристосуванні. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Виконано бакалаврський дипломний проект на тему: «Електрофільтр з 

модернізацією системи очищення електродів». Проведено опис технологічної 

лінії виробництва цементу сухим способом з застосуванням електрофільтра.  

У дипломі проведено опис пластинчатого горизонтального елекрофільтра. 

Виконаний опис конструкції і принцип його роботи, визначені його переваги і 

недоліки. 

Виконано аналіз джерел для розгляду особливостей конструкцій та 

принципів роботи систем очищення електродів в електрофільтрі. В результаті 

було обрано модернізацію систем струшуваня на основі прототипу 

багаторівневого струшування, завдяки обраної модернізації очищення електродів 

електрофільтра відбувається на декількох рівнях по пластинам (зверху, знизу і 

збоку пластин електрофільтра), в наслідок чого підвищилась інтенсивність 

струшування  електрофільтра.  

Виконані параметричні розрахунки електрофільтра, розрахунок потужності 

споживаної електрофільтром базової конструкції. Для модернізованого 

електрофільтра виконані розрахунки напружень пластини при ударах знизу, 

зверху, збоку для струшування пластини електрофільтра  від пилу в системі 

ANSYS, що показують відповідність допустимим напруженням на пластинах під 

час ударів для  струшування пилу. 

Також у дипломі бакалавра виконані розділ охорони праці та технології 

машинобудування. Обрана деталь- “кришка ізолятора”  електрофільтра  та 

описано весь технологічний процес її виготовлення разом з маршрутними 

картами, картами ескізів та операційними картами.  

За темою дипломного проекту  написані та опубліковані дві тези у збірнику 

ІХФ за результатами XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції 

“Ефективні процеси обладнання та хімічних виробництв та пакувальної техніки”, 

7-8 червня 2021р. 
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ДОДАТКИ 



Додаток А 

Таблиця 1 – Таблиця огляду патентів з модернізації машини електрофільтра 

№

 

п

/

п 

Предмет пошуку 

№ патенту 

(свідоцтва), країна, 

МПК,  

організація, 

автор(и), дата 

опубл. 

Ціль створення, суть заявленого 

технологічного рішення та його 

технічний результат 

1 2 3 4 

1 ЕЛЕКТРОФІЛЬТР З 

МАГНІТНО-

ІМПУЛЬСНОЮ 

СИСТЕМОЮ 

ОЧИЩЕННЯ ВІД 

ПИЛУ 

ОСАДЖУВАЛЬНИХ 

І КОРОНУЮЧИХ 

ЕЛЕКТРОДІВ 

Патент №39269 , 

Україна, 

B03C 3/66. B03C 

3/02 

Автор: 

РУДЮК МИКОЛА 

ВАСИЛЬОВИЧ, , 

НІКОЛАЙЧЕНКО 

ВОЛОДИМИР 

ГРИГОРОВИЧ, 

БЕРЕГОВЕНКО 

МИКОЛА 

МИКОЛАЙОВИЧ,  

КОРОВІН 

ОЛЕКСАНДР 

ВІКТОРОВИЧ, 

РЯДИНСЬКИЙ 

ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, 

МАТВІЄНКО ОЛЕГ 

ВОЛОДИМИРОВИЧ, 

БОРТКЕВИЧ СЕРГІЙ 

ПАВЛОВИЧ. 

опубл. 25.02.2009 

Метою створення патенту 

являється підвищення ефективності 

струшування пилу з осаджувальних 

електродів електрофільтра. 

на корпусному елементі, який 

герметично установлений в 

корпусі електрофільтра, навколо 

рухомої пластини, виконаний 

кільцевий z-подібний гофр 

Технічним результатом є 

запропонована конструкція 

електрофільтра з магнітно - 

імпульсною системою очищення 

електродів від пилу дозволяє 

підвищити ступінь очищення, як 

осаджувальних, так і 

коронуючих електродів 

потужного промислового 

електрофільтра 

теплоелектростанцій 

2 ЕЛЕКТРОФІЛЬТР З 

ВЕРХНІМ 

ПІДВІСОМ І 

БІЧНИМ 

СТРУШУВАННЯМ 

КОРОНУЮЧИХ 

ЕЛЕКТРОДІВ 

Патент  №57279,  

Україна,  

МПК B03C 3/02,.  

Автори: 

ОГІБАЛОВ ЮРІЙ 

Метою створення патенту 

являється  підвищення ефективності і 

надійності роботи електрофільтру 

шляхом застосування системи 

верхнього підвісу і бічного 

струшування коронуючих електродів 

для підтримки високої ефективності 



СЕМЕНОВИЧ,  

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІС

ТЮ 

"ЕКОТЕХІНЖИНІР

ИНГ" 25.02.2011 

регенерації і обмеження частки 

заповнення корисного об'єму корпусу 

електрофільтру на її розміщення 

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. 

3 ЕЛЕКТРОФІЛЬТР З 

ЖОРСТКОЮ 

СИСТЕМОЮ 

СТРУШУВАННЯ 

ПЛОСКИХ 

ОСАДЖУВАЛЬНИХ  

ЕЛЕКТРОДІВ 

Патент №37918, 

Україна, 

МПК B03C 3/04 

Автори: ОГІБАЛОВ 

ЮРІЙ 

СЕМЕНОВИЧ,  

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІС

ТЮ 

"ЕКОТЕХІНЖИНІР

ИНГ" 

опубл. 28.07.2008 

Метою корисної моделі є підвищення 

надійності і ефективності роботи 

електрофільтру шляхом виключення 

порушення центрування, в тому рахунку в 

області серединної частини плоских 

осаджувальних елементів, утворюючих 

полотно електроду, усунення відхилення її 

від вертикальної площини положення в 

результаті прогинання балок підвісу, а 

також температурного подовження пластин 

осаджувальних елементів електродів 

відносно балок підвісу і струшування при 

жорсткому, з ковзанням ходу, закріпленням 

нижніх кінцевих пластин до балок 

струшування. Поставлена мета досягається 

тим, що кінцеві пластини виконані у вигляді 

гребінок, що містять не менш чим одну 

кореневу западину, розташовану з боку 

поперечної їх основи, а також не менш чим 

два промені гребінок, при цьому, кінцівки 

променів гребінок жорстко сполучені з 

кінцівками елементів плоского 

осаджувального електрода, середні частини 

променів гребінок стикаються з 

вертикальними площинами балок підвісу і 

балок струшування, і перекриваються ними 

так, що кореневі западини виступають за 

зовнішній їх зріз, утворюючи щілисті вікна, 

в яких встановлені і жорстко закріплені до 

поперечних елементів балок: зверху - 

вставки-підвісу елементів, знизу - 

вставкиобмежувачі ходу елементів відносно 

балок струшування, котрі забезпечують: 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 

 

Устройство в 

электрофильтре 

для подвешивания 

,направления и 

отстукивания 

осадительных 

електродов  

 

Патент№2142855 

В 03С 3/74,3/86 

Изобретатель: 

Филип Кнутссон 

АББ Флэкт 

Актиеболаг 

публ. 10.05.1996 

 

 Целю создания патента является 

лучшее подвешивание 

,регулирования(направления) и 

отстукивания одного или более 

соадительных 

электродов,расположенных по 

существу вертикально в один или 

более по существу параллельных 

рядов..Указаный механизм содержит 

средство для отстукивания ,например 

молоток и опору , соединенную с 

несущим элементом.Несущий 

элемент каждого ряда подвешен 

отдельно при помощи 

соединительных элементов тем 

самым обеспечивая возможность 

совершения при отстукивании 

минимального горизонтального 

поворотного движения 

,ограниченного для каждого ряда 

осадительных электродов  и 

происходящего в продольном 

направлении электрофильтра.Это 

позволяет более эффективно 

использовать создаваемое усилие 

отсукивания во время очистки 

электродов при более простом 



конструктивном выполнении 

устройства. 

5 Устройство для 

очистки электродов 

Патент SU733506 

В 03С 3/76 

Изобретатель: 

Хельге Гег Петерсен  

публ.:05.05.1980 

Целью изобретения является 

повышение степени очистки 

электродов. Указанная цель 

достигается тем,что штанга имеет 

выпуклую торцовую поверхность и 

снабжена закругленным ударным 

элементом ,обращенным к 

электродам,причем его ось 

симметрии совпадает с осью штанги 

,при этом ось встряхивающей штанги 

и направление динамического 

воздействия совпадает даже в том 

случае ,когда имеют место 

незначительные смещения 

относительных положений 

вращающегося молотка и 

встряхивающей штанги.Это позволит 

увеличить строк службы 

встряхивающего устройства по 

средству избежания неровных 

ударов. 
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Система очистки 

електродов 

електрофильтра 

Патент№2211094 

B03C 3/76 

Изобретатель: 

Чекалов Л.В., 

Гузаев В.А 

публ: 18.09.2001. 

Технической задачей заявленного 

изобретения и достигаемый при ее 

решении технический результат 

заключается в повышении 

эффективности встряхивания 

осадительных электродов , в 

максимальном использовании и 

увеличении активной 

зоны электрофильтра , повышении 

надежности его работы. Указанный 

технический результат достигается 

тем, что электрофильтр содержит 

корпус, коронирующие электроды с 

коронирующими элементами и 

осадительные электроды , каждый 

из которых включает осадительные 

элементы, подвешенные к балке 

подвеса и прикрепленные к балке 

встряхивания снизу, ударные 

механизмы встряхивания 

упомянутых электродов . 

Осадительные элементы 

прикреплены к балке подвеса 

жестко. Ближний к ударному 

механизму балки подвеса конец 

балки подвеса приподнят по 

отношению к противоположному 

концу, а балка встряхивания 

осадительного электрода смещена в 

плоскостиосадительного электрода 

от ударного механизма в 

направлении удара и зафиксирована 

фиксатором для принятия 

осадительными элементами 

положения, параллельного, или 

близкое к параллельному, 

коронирующим элементам. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

СПОСОБ 

ВСТРЯХИВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОДОВ ЭЛЕ

КТРОФИЛЬТРА 

ПатентRU2368426 

B03C 3/76 

Изобретатель: 

Чекалов Лев 

Валентинович , 

Санаев Юрий 

Иванович 

Целью изобретения являеться 

повышение степени 

очистки.Указаная цель достигается 

Впредлагаемом электрофильтре оса

дительные и 

коронирующие электроды  

встряхивают горизонтально или 

вертикально направленными 

ударами в двух уровнях. 

Коронирующий электрод и два 

соседних с ним 

осадительных электрода не 

встряхиваются одновременно. 

Механизмы 

встряхивания электродов , 

находящихся на разных уровнях, 

снабжены блокировками, 

позволяющими включать эти 

механизмы одновременно или с 

заданными интервалами между 

моментами включения.  

Осуществить реконструкцию 

устаревших электрофильтров на той 

же занимаемой площади под 

газоочистку; снизить затраты на 

обслуживание системы газоочистки, 

так как уменьшается количество 

обслуживаемых электрофильтров ; 

снизить суммарное гидравлическое 

сопротивление системы газоочистки 

и, как результат, снизить стоимость 

эксплуатационных расходов на 

обеспыливание газов. 2 з.п. ф-лы, 2 

ил. 
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Додаток Б 

Ф
о

р
. 

 З
о

н
а

 

 П
о

з.
 

Позначення Найменування 

 К
іл

. 

Прим. 

       

    Документація   

       

    Складальне креслення   

А1   ЛУ71.081665.002-90ВЗ Електрофільтр    

    модернізований   

    Деталі   

  1 ЛУ71.081665.002.01 Молоток струшування 8  

    коронуючого електрода   

  2 ЛУ71.081665.002.02 Вертикальне ковадло 2  

  3 ЛУ71.081665.002.03 Горизонтальне ковадла 

 
2  

  4 ЛУ71.081665.002.04 Балка жорсткого підвісу 4  

    осаджувальних електродів   

  5 ЛУ71.081665.002.05 Елементи осаджувального 48  

    електрода   

  6 ЛУ71.081665.002.06 Рама коронуючого елетроду 20  

  7 ЛУ71.081665.002.07 Молотки струшування зверху   

  8 ЛУ71.081665.002.08 Молотки струшування збоку 20  

  9 ЛУ71.081665.002.09 Елементи коронуючого  48  

    електроду 8  

  10 ЛУ71.081665.002.10 Ковадла струшування 8  

    осаджувального електрода   

  11 ЛУ71.081665.002.11 Осаджувальний електрод  48  

  12 ЛУ71.081665.002.12 Коронирующий електрод 

 
48  

     

ЛУ71.081665.002-90ВЗ      

Изм Арк. № докум. Підпис Дата 

Розроб. Скрінніков   

Електрофільтр 

модернізований 

Літера Аркуш.  Аркушів  

Перев. Казак         

    
«КПІ» ім.Ігоря 

Сікорського,ІХФ 
Н.контр.    

Затверд. Гондлях   



 

Поз
. 

 

Обозначение 

 

Наименование 

 
Кол. 

 

Прим. 

     

  Документація 
  

     

  Технологічна схема   

А1 
ЛУ71.081665.001-

90ТС 
Технологічна лінія    

  виробництва цегли    

  мокрим способом   

     

1 ЛУ71.081665.001.01 Кар’єр карбонатної породи   

2 ЛУ71.081665.001.02 Вагони   

3 ЛУ71.081665.001.03 Щокова дробарка 2  

4 ЛУ71.081665.001.04 Молоткова дробарка 2 
 

5 ЛУ71.081665.001.05 Конвеєр    

6 ЛУ71.081665.001.06 Дозатор   

7 ЛУ71.081665.001.07 Бункер   

8 ЛУ71.081665.001.08 Млин “Аерофол” 2  

9 ЛУ71.081665.001.09 Сировинний трубний млин 2  

10 ЛУ71.081665.001.10 Сепаратор каскадний 2  

11 ЛУ71.081665.001.11 Електрофільтр   

12 ЛУ71.081665.001.12 Димосос   

13 ЛУ71.081665.001.13 Труба   

14 ЛУ71.081665.001.14 Газохід   

     

ЛУ71.081665.001-90ТС      

Зм. Арк № докум Подп Дата 

Розроб. Скринніков    

Технологічна лінія 
виготовлення цегли по 

сухому способу 

Лит. Лист Листов 

Перев. Казак     1 2 

    
КПІ ім.Ігоря 

Сікорського,ІХФ 
Н. контр    

Затв.  Гондлях   



 

‘ 

 

 

Обозначение 

 

 

Наименование 

 

К
о
л

. 

 

 

Прим. 

15 ЛУ71.081665.001.15 Циклон   
 

16 ЛУ71.081665.001.16 Циклон  
 

17 ЛУ71.081665.001.17 Течка   

18 ЛУ71.081665.001.18 Обертова піч 2 
 

19 ЛУ71.081665.001.19 Електрофільтр  
 

  Холодильника  
 

20 ЛУ71.081665.001.20 Колосниковий  
 

 
 

Холодильник 2 
 

21 ЛУ71.081665.001.21 Пластинчатий конвеєр  
 

22 ЛУ71.081665.001.22 Силосний склад  
 

23 ЛУ71.081665.001.23 Дозатор  
 

24 ЛУ71.081665.001.24 Склад гіпсу  
 

25 ЛУ71.081665.001.25 Трубний млин 3 
 

26 ЛУ71.081665.001.26 Віброгрохіт 3  

27 ЛУ71.081665.001.27 Трубний млин 3  

28 ЛУ71.081665.001.28 Сепаратор 3  

29 ЛУ71.081665.001.29 Пневмокамерний насос   

30 ЛУ71.081665.001.30 Силосний склад 5  

31 ЛУ71.081665.001.31 Пакування і відгрузка   

32 ЛУ71.081665.001.32 Аерожолоб   

33 ЛУ71.081665.001.33 Силос   

34 ЛУ71.081665.001.34 Циклон   

35 ЛУ71.081665.001.35 Аерожолоб   
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    Документація   

       

    Складальне креслення   

А1   ЛУ71.081663.000-90ВЗ Електрофільтр з    

    модернізацією системи   

    очищення електродів   

       

    Деталі   

  1 ЛУ71.081663.000.01 Вхідний розподільник 1  

  2 ЛУ71.081663.000.02 Камера 1  

  3 ЛУ71.081663.000.03 Коронуючий електрод 4  

  4 ЛУ71.081663.000.04 Осаджувальний електрод 4  

  5 ЛУ71.081663.000.05 Ізолятор 4  

  6 ЛУ71.081663.000.06 Механізм для струшування   

    осаджувальних електродів 1  

  7 ЛУ71.081663.000.07 Збірний колектор 1  

  8 ЛУ71.081663.000.08 Конічна частина фільтру 2  

       

       

       

     

ЛУ71.081663.000-90ВЗ      

Изм Арк. № докум. Підпис Дата 

Розроб. Скрінніков.   Електрофільтр з 

модернізацією системи 

очищення електродів 

Літера Аркуш.  Аркушів  

Перев. Казак         

    
 КПІ ім.Ігоря 

Сікорського,ІХФ 
Н.контр.    

Затверд. Гондлях   
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о
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Позначення Найменування 

 К
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    Документація   

       

    Складальне креслення   

А1   ЛУ71.081662.004-90СК Консольна оправка   

       

    Деталі   

  1 ЛУ71.081662.004.01-90 Корпус 1  

  2 ЛУ71.081662.004.02-90 Втулка натискна 1  

  3 ЛУ71.081662.004.03-90 Кільце упорне 1  

  4 ЛУ71.081662.004.04-90 Деталь 1  

  5 ЛУ71.081662.004.05-90 Гвинт спеціальний 1  

       

    Стандартні вироби   

  6 ЛУ71.081662.004.06-90 Пружина тарілчаста   

    ГОСТ 3057-90 9  

       

       

       

       

       

       

       

     

ЛУ71.081662.004-90СК      

Изм Арк. № докум. Підпис Дата 

Розроб. Скрінніков   

Консольна оправка 

Літера Аркуш.  Аркушів  

Перев. Казак        

    КПІ ім.Ігоря 

Сікорського,ІХФ 
Н.контр.    

Затверд. Гондлях   
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