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Опис: захист від забруднень промисловими викидами у вигляді 

дрібнодисперсних аерозолів від підприємств і виробництв є однією з 

найважливіших завдань охорони навколишнього середовища. Виникає 

необхідність у розробці ефективних технологій очищення аерозолів, 

особливо в середовищах, що містять активні й агресивні компоненти. 

Ефективність апаратів для пиловловлювання (існуючих в даний час) 

зменшується зі збільшенням дисперсності аерозолів. Тому для прискорення 

та підвищення ефективності процесу очищення виникає необхідність 

попередньо укрупнювати дрібні зважені частинки. Для цієї мети може бути 

використане явище ультразвукової коагуляції. У аерозолях дрібні частинки 

піддаються впливу гравітаційного поля, беруть участь в броунівському русі, 

захоплюються конвективними і гідродинамічними течіями. При накладенні 

ультразвукового поля виникають додаткові сили, що сприяють коагуляції: 

зважена в газі або рідини частинка втягується в коливальний рух, на неї діє 

тиск звукового випромінювання, викликаючи її дрейф, вона захоплюється 

акустичними течіями і т.д. Акустична коагуляція практично застосовується 

для осадження промислового пилу, димів і туманів. Дрібні частинки, 

укрупнені при коагуляції, далі осідають фільтрами і звичайними 

механічними уловлювачами, наприклад циклонами. Ступінь і швидкість 

очищення газу методом УЗ-коагуляції в основному визначаються: 1) 

інтенсивністю звуку I; помітна коагуляція починається при I ≈ 0,01 Вт/см
2
 і з 

подальшим збільшенням I інтенсифікується; для практичного застосування 

необхідна інтенсивність I> 0,1 Вт/см
2
; 2) часом експозиції, яке залежить від І 

(при І = 1,0 Вт/см
2
 весь процес коагуляції протікає протягом декількох 

секунд), 3) частотою f (частотна залежність процесу коагуляції точно не 

встановлена , хоча відомо, що оптимальне значення частоти озвучування 

визначається дисперсним складом аерозолю: чим дрібніше частинки, тим 

вище f); на практиці зазвичай застосовують акустичні коливання частоти 0,5-

20 кГц, 4) вихідної концентрацією ≥ 1-2 г/м
3
, з збільшенням концентрації 

ефективність коагуляції зростає). Результати проведених до теперішнього 

часу досліджень УЗ-коагуляції показують, що ступінь очищення аерозолів 

збільшується від 3 до 6 разів залежно від швидкості потоку повітря. Розміри 

частинок при УЗ-коагуляції збільшуються до 10 разів, ступінь коагуляції 

досягає 99,5% при часі експозиції не більше 10 сек. 

  

Інноваційні аспекти та переваги: можливість уловлювання часток з 

розміром менше 1 мкм; вибухо-і пожежобезпечність; пристосованість до 

агресивних середовищ; можливістю роботи при високих температурах і 

тиску.  

  



Поточна стадія розвитку: дослідний зразок. 

 

Права інтелектуальної власності: не оформлені.  

  

Існуючі та потенційні сфери застосування: промислові підприємства 

(хімічні, металургійні, підприємства паливо-енергетичного комплексу тощо). 

  

Тип потрібної співпраці: комерційна угода з технічним сприянням. 
  

 

 

 

 

 

 


