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Кузык А.Д. Пожароопасные свойства лесных горючих материалов 
Описаны результаты лабораторных исследований пожароопасных свойств рас-

пространенных видов лесных горючих материалов. В лаборатории по стандартной ме-
тодике определена температура воспламенения хвои сосны обыкновенной, листья дуба 
обыкновенного, граба обыкновенного и ольхи черной (свежесорванного и сухого) и су-
хих фрагментов надземной части некоторых травянистых растений и кустарников. Об-
наружено, что температура воспламенения свежесорванной хвои ниже, чем сухой. Для 
листьев деревьев наблюдается обратная зависимость, а самой низкой является темпера-
тура воспламенения листьев ольхи черной. Температура воспламенения исследованных 
сухих травяных растений и кустарников находится в пределах 220-264 °С Определена и 
температура пламени при горении лесных горючих материалов, которая для древесных 
растений является наибольшей для хвои сосны обыкновенной, а наименьшей – для 
листьев ольхи черной. 

Ключевые слова: лесной горючий материал, температура воспламенения, темпе-
ратура пламени. 

Kuzyk A.D. The Forest Fire Behaviour of Combustible Materials 
The results of laboratory tests on flammable properties of the most common types of fo-

rest combustible materials are described. The ignition temperature of pine needles, leaves of 
oak, hornbeam and alder usual black (live and dry) and dried aerial parts of some fragments 
of herbaceous plants and shrubs is defined in the laboratory using the standard method. The 
ignition temperature of live needles is found to be lower than dry ones. For the leaves of the 
trees there is an inverse relationship, and the lowest ignition temperature is for black alder le-
aves. Flashpoint investigated dry herbaceous plants and shrubs is in the range 220-264 °C. 
The flame temperature during combustion of forest combustible materials is defined, concer-
ning woody plants it is the highest for pine needles, and the least – for black alder leaves. 

Key words: forest combustible material, ignition temperature, flame temperature, need-
les, leaves. 
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УДК 677.1:658.589+574 Проф. Л.В. Пелик, д-р техн. наук – Львівська КА 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНІЧНІ МАТЕРІАЛИ У РИНКОВИХ  
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 

Досліджено фільтрувальну здатність тканих і нетканих фільтрувальних текстиль-
них матеріалів на основі термостійких волокон. Методика дослідження полягала у дос-
лідженні фільтрувальної здатності та дослідній експлуатації рукавних фільтрів із тка-
них та нетканих фільтрувальних матеріалів на основі термостійких волокон на ферос-
плавних заводах. Випробування рукавних фільтрів із тканих матеріалів проведено на 
фільтрах рукавного відкритого типу з системою регенерації – зворотна продувка, а для 
нетканих матеріалів – з імпульсною системою регенерації. Проаналізовано вплив 
фільтрувальних текстильних матеріалів на фільтрувальну здатність в умовах високих 
температур та вперше запропоновано методологічні підходи, які дають змогу макси-
мально приблизити процес їх термостаріння до реальних умов експлуатації в рукавних 
фільтрах. Наукова новизна полягає в тому, що вперше в умовах реальної експлуатації 
створено і спроектовано найефективніші фільтрувальні термостійкі матеріали з ураху-
ванням термічної стійкості за високих температур. Практична значимість полягає в то-
му, що внаслідок проведених досліджень створено нові види матеріалів технічного 
призначення на основі арселонового волокна для виробництва рукавних фільтрів для 
пилогазоочисних систем. 

Ключові слова: рукавні фільтри, фільтрувальна арселонова тканина, волокно но-
мекс, волокно келар. 

Вступ. Проблема переходу до принципів сталого розвитку тісно пов'яза-
на із функціонуванням еколого-економічних систем, які базуються на тому, що 
економічні, соціальні, технологічні та екологічні процеси в довкіллі тісно 
пов'язані і взаємозалежні. Тому і потрібно розглядати сучасну цивілізацію з 
точки зору функціонування єдиної еколого-економічної системи, яка на базі 
доступних ресурсів спроможна забезпечити високий рівень економічного роз-
витку і відповідні екологічні умови функціонування соціуму та природних еко-
систем загалом. Розроблення великої кількості інновацій у текстильній галузі 
впродовж останніх років не знизила актуальності питань якості, безпечності, 
економічної доцільності технічних матеріалів. Збільшення у текстильній про-
мисловості сегмента матеріалів технічного призначення пов'язане із зроста-
ючою потребою у фільтрувальних матеріалах для пилогазоочисних систем. Ос-
танніми роками в Україні висуваються більш суворі законодавчі вимоги до про-
мислових викидів в атмосферу, і тому появилась потреба в розробленні нового 
покоління вітчизняних фільтрувальних текстильних матеріалів для очищення 
технологічних газів із вимогою до вихідної концентрації в очищеному газі не 
більше 20 мг/м3 

за умов експлуатації фільтрів з температурою до 200 °С. Проб-
лема екологічної безпеки довкілля набула особливої важливості за умов ринко-
вої економіки. Сьогодні сформувалося декілька основних напрямів охорони бі-
осфери, а саме: переробка відходів виробництва і споживання як вторинної си-
ровини; розроблення і впровадження нових технологічних процесів і систем, 
які працюють за замкнутим циклом і не утворюють основної кількості відходів; 
створення нових структур фільтрувальних текстильних матеріалів. 

Постановка завдання. Метою роботи є дослідження фільтрувальної здат-
ності текстильних матеріалів із термостійких волокон у реальних умовах, при 
експлуатації рукавних фільтрів на газоочисних спорудах феросплавних заводів. 
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Об'єкти та методи дослідження. Дослідна експлуатація рукавних 
фільтрів із тканих фільтрувальних матеріалів проводилась на Актюбінському 
заводі феросплавів (Республіка Казахстан) та із нетканих фільтрувальних мате-
ріалів на Алчевському металургійному комбінаті (Україна) і Аксуському заводі 
феросплавів (Республіка Казахстан). Випробування рукавних фільтрів із тканих 
матеріалів проводилися на фільтрах ФРЗП (фільтр рукавний відкритого типу з 
системою регенерації – зворотна продувка та загальною площею фільтрування 
17280 м2), а для нетканих матеріалів проводилися на фільтрах ФРІР (фільтр ру-
кавний із імпульсною системою регенерації та загальною площею фільтрування 
5600 м2). 

Результати дослідження. У повітрі промислових міст фіксується підви-
щений вміст таких токсичних важких металів, як Cd, Pb, Mn, Cr, Zn, Cu та ін., а 
також Al, Fe, Ca, Mg [1]. Для очищення газових викидів підприємств металур-
гійної промисловості застосовують багатоступеневі комбіновані схеми сухого і 
мокрого очищення. У комбінованих схемах сухого очищення перспективним є 
використання фільтрів рукавного типу на основі нових ефективних термос-
тійких та хімічно-стійких фільтрувальних текстильних матеріалів. Таким вимо-
гам відповідає арселоновий фільтрувальний матеріал. Арселон – термостійке 
волокно класу поліоксадіазольних волокон. Стабільність фізико-механічних ха-
рактеристик цього волокна зберігається і за високої температури, аж до 300 °С. 
У промислових масштабах арселонове волокно виробляється на основі 2-феніл-
1,3,4-оксидіазолу. Синтез полімеру проводиться в одну стадію і практично не 
шкодить довкіллю. Вихідними речовинами є терефталева кислота, гідразин-
сульфат, олеум – це доступні продукти масового виробництва [2]. Структурна 
формула волокна арселону: 

 
Відомо, що промислові газові викиди можуть містити оксиди сульфуру, 

нітрогену, кальцію. Забруднювачі затримуються переважно у верхніх дихаль-
них шляхах. Пил меншого розміру осідає в трахеобронхіальній області і при за-
ковтуванні потрапляє в шлунково-кишковий тракт. Тверді частинки можуть 
розчинятися в слизистих рідинах, утворюючи речовини, які здатні спричинити 
зміну рН середовища. Пил оксиду кальцію, потрапляючи на слизові оболонки, 
взаємодіє з вологою води з утворенням лугу – Сa (OH)2. Тому оксид кальцію 
сильно діє на верхні та глибокі дихальні шляхи та легені. Газові компоненти 
забруднювачів, проходячи систему дихання, частково розчиняються на шляху 
до легенів, частково потрапляють у легені, а частково виходять із повітрям, що 
видихається. У людей, які тривалий час вдихають пил СаО, спостерігаються за-
тори верхніх дихальних шляхів, бронхіти, емфізема легень, розлади травлення. 
Підвищений вміст СаО у повітрі спричиняє лужні опади. А надмірна кількість 
оксиду кальцію в повітрі спричиняє хімічні опіки на шкірі людині та хвороби 
нирок та печінки [3]. 
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За наявності вологи в газових викидах можуть відбуватись хімічні реак-
ції з утворенням мінеральних кислот та лугу. Тому фільтрувальні текстильні 
матеріали повинні мати високу хімічну стійкість. Розбавлені неорганічні кисло-
ти та луги за температури до 100 °С практично не впливають на фізико-меха-
нічні характеристики арселонового фільтрувального матеріалу. 

Ми розробили фільтрувальну арселонову тканину, яка виготовляється за 
основою та утоком із арселонової термостійкої пряжі лінійної густини 29текс 
×2; та нетканий арселоновий матеріал з лінійною густиною пряжі 0,44текс і 
каркасу – тканини арселонової полотняного переплетення із поверхневою гус-
тиною 95 г/м2 

та лінійною густиною нитки 0,50текс. 
Досліджено, що значним впливам під час експлуатації піддаються не 

тільки поверхневі шари структури полотна, а й внутрішні. На рис. 1, б і 2, б ві-
дображено поперечний переріз тканого арселонового фільтрувального рукава 
до і після 18 міс. експлуатації на Актюбінському заводі феросплавів. 

 
Рис. 1. Вигляд тканого арселонового фільтрувального рукавадо експлуатації:  

а) у розрізі; б) у поперечному перерізі 

 
Рис. 2. Вигляд тканого арселонового фільтрувального рукава після 18 міс.  

експлуатації: а) у розрізі; б) у поперечному перерізі 

Аналіз поперечного перерізу арселонової тканини після 18 місяців 
експлуатації свідчить, що осадження частинок пилу у період роботи фільтра за 
рахунок механізмів дотику, інерції, дифузії і електростатичної дії відбувається 
на волокнах, які розташовані на поверхні ниток, а також у ворсі. 

Волокна всередині кручених ниток в осадженні частинок участі прак-
тично не беруть, адже потік газу проходить переважно через отвори між нитка-
ми. Спостерігається процес осадження частинок і утворення "мостів" над пора-
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ми і в них, внаслідок чого утворився суцільний шар пилу, який сам стає вторин-
ним фільтрувальним середовищем, і ефективність очистки зростає. Осадження 
частинок у поверхневому шарі і всередині запиленої фільтрувальної арселоно-
вої тканини базується значною мірою на ситовому ефекті, адже пори в шарі ма-
теріалу, обтікаючі елементи (осаджені пилинки) і вловлюючі частинки близькі 
за розмірами. 

У тканому рукавному фільтрі тканина є основою для формування й ут-
римання фільтрувального пилового шару. Пористість і стабільність пилових 
шарів залежно від розмірів, форми та інших властивостей частинок, а також від 
швидкості фільтрування, структури тканини і способів її регенерації змі-
нюється в широких межах. У процесі фільтрування накопичуються шари пилу, 
які при регенерації не розпиляються в газі, а руйнуються у вигляді великих аг-
регатів. Внаслідок повторне осадження пилу на тканину знижується і забезпе-
чується швидке випадання його в бункер. При регенерації частина осаду вида-
ляється, але як відображено на рис. 2, б, у внутрішніх шарах тканини між нит-
ками і волокнами залишається значна кількість пилу, яка утворює суцільний 
шар пилу. Під час фільтрування це дає змогу отримати високу ефективність 
вловлювання навіть субмікронних частинок. 

У тканинних рукавних фільтрах використовують невеликі швидкості 
фільтрування – 0,5-2 м/хв. За великої швидкості відбувається надмірне ущіль-
нення пилового шару, яке супроводжується різким збільшенням його опору. У 
разі підвищених перепадів тиску і швидкості фільтрування частинки проника-
ють вглибину тканини, порушується раніше сформований пиловий шар, що 
супроводжується різким проскоком пилу через отвори між нитками. Крім 
цього, за високої швидкості фільтрування потрібно частіше проводити регене-
рацію, яка пришвидшує зношення тканини і механізмів. Таким чином, основ-
ною метою регенерації є підтримання режиму, який би забезпечував макси-
мальне зниження гідравлічного опору фільтра зі збереженням високої ефектив-
ності самого процесу фільтрування. 

Ці недоліки тканин значною мірою усуваються використанням як 
фільтру нетканих матеріалів. Ефективність вловлювання частинок у цьому ви-
падку не буде визначатися насамперед наявністю раніше сформованого шару 
пилу. На рис. 3, б і 4, б відображено поперечний переріз нетканого арселоново-
го фільтрувального рукава до і після експлуатації на Аксуському заводі ферос-
плавів. 

Аналіз рис. 4, б поперечного перерізу арселонового нетканого матеріалу 
після 18 місяців експлуатації на Аксуському заводі феросплавів свідчить, що 
рівномірне розподілення волокон на всій поверхні і в товщині матеріалу, а та-
кож відсутність наскрізних отворів забезпечує рівноцінну участь волокон у 
процесі осадження частинок. Процес фільтрування протікає в об'ємі фільтру-
вального матеріалу. Під час очищення нетканого матеріалу всередині нього зав-
жди залишається частина пилу, яка забезпечує високу ефективність вловлюван-
ня субмікронних частинок. 
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Рис. 3. Вигляд нетканого арселонового фільтрувального рукава до експлуатації:  

а) у розрізі; б) у поперечному перерізі 

 
Рис. 4. Вигляд нетканого арселонового фільтрувального рукава після 18 міс.  

експлуатації: а) у розрізі; б) у поперечному перерізі 

Ця принципова відмінність нетканих фільтрувальних матеріалів від тка-
них дає змогу у 2-5 разів збільшити навантаження по газу і довести до 
6 м3/(м2·хв.), а також проводити регенерацію матеріалу без подачі запиленого 
газового потоку. 

На рис. 2, а та 4, а відображено фрагмент тканого і нетканого фільтру-
вального арселонового рукава після 18 місяців експлуатації на Актюбінському 
та Аксуському заводах феросплавів. Фрагменти цих рукавних фільтрів не ма-
ють видимих механічних пошкоджень. Робоча зовнішня сторона рукава покри-
та тонким шаром дрібного пилу. На внутрішній стороні рукава чітко видно від-
битки металевого каркаса, що свідчить про високий перепад тиску у процесі 
фільтрування (рис. 1, а). 

Висновки: 
1. Досліджено, що щільна структура фільтрувальних текстильних матеріалів 
призводить до швидкого їх забруднення частками пилу. Дрібні фракції пи-
лу, заповнюючи пористі шари, здатні утворювати пилові утворення на по-
верхні і в об'ємі полотен, внаслідок чого знижується їх повітропроникність. 

2. Встановлено, що фільтрувальну здатність рукавного фільтру визначає 
ефективність вловлювання, яка у фільтрувальному арселоновому неткано-
му матеріалі після 18 міс. знаходилася у межах 98,66- 99,88 % протягом 
плавки. Це свідчить про оптимально підібраний волокнистий склад поло-
тен та їх спосіб виробництва, які зумовлюють будову матеріалу, а також 
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ефективність застосування імпульсного методу регенерації для фільтру-
вальних нетканих матеріалів і зворотної продувки для тканих фільтруваль-
них матеріалів. 
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Пелык Л.В. Инновационные технические материалы в рыночных 
эколого-экономических системах 

Исследована фильтровальная способность тканых и нетканых фильтровальных 
текстильных материалов на основе термостойких волокон. Методика исследования зак-
лючалась в исследовании фильтровальной способности и опытной эксплуатации рукав-
ных фильтров из тканых и нетканых фильтровальных материалов на основе термос-
тойких волокон на ферросплавных заводах. Испытания рукавных фильтров из тканых 
материалов проведены на фильтрах рукавного открытого типа с системой регенера-
ции – обратная продувка, а для нетканых материалов – с импульсной системой регене-
рации. Проанализировано влияние фильтровальных текстильных материалов на 
фильтровальную способность в условиях высоких температур и впервые предложены 
методологические подходы, которые позволяют максимально приблизить процесс их 
термостарения к реальным условиям эксплуатации в рукавных фильтрах. Научная но-
визна заключается в том, что впервые в условиях реальной эксплуатации созданы и 
спроектированы наиболее эффективные фильтровальные термостойкие материалы с 
учетом термической устойчивости при высоких температурах. Практическая значи-
мость заключается в том, что в результате проведенных исследований созданы новые 
виды материалов технического назначения на основе арселонового волокна для произ-
водства рукавных фильтров для пылегазоочистных систем. 

Ключевые слова: рукавные фильтры, фильтровальная арселоновая ткань, волокно 
номекс, волокно кевлар. 

Pelyk L.V. Innovative Technical Materials in Market Environmental -
Economic Systems 

The purpose of the study is filtration capacity of woven and non-woven textile filter ma-
terials based on heat-resistant fibers. The methodology of the study was to research the ability 
of the filter and bag filter test operation of woven and non-woven filter material based on he-
at-resistant fibers in ferroalloy plants. Tests of bag filters of woven material are held in an 
open type bag filter system with regeneration – reverse blow, and for nonwovens – with an 
impulse regeneration system. The influence of filtration textiles for filter capacity at a high 
temperature and first proposed methodological approaches that allow processing them to real 
conditions in the bag filter is analysed. Scientific novelty lies in the fact that for the first time 
in a real operation created and designed the most efficient filter, heat-resistant materials on 
the basis of thermal stability at the high temperature. The practical significance is that as a re-
sult of the research created new kinds of materials for technical designation based on fiber of 
arselon for the production of bag filters for the dust and gas purification systems are created. 

Key words: bag filters, filter arselonova fabric, fibre of nomex, fibre of kevlar. 
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ  
ПОВІТРОРОЗПОДІЛЬНИКА ІЗ УТВОРЕННЯМ ЗАКРУЧЕНОЇ  

І НАСТИЛЬНОЇ СТРУМИНИ 

Представлено техніко-економічний розрахунок використання повітророзподіль-
ника, який подає повітря у приміщення закрученою і настильною струминами для за-
безпечення необхідних параметрів припливного повітря. Розглянуто використання зап-
ропонованого повітророзподільника у приміщенні для виробництва паливних брикетів, 
а також порівняння запропонованого із повітророзподільником для подачі повітря звер-
ху-вниз конічними і неповними віяловими струминами ДПУ-М, повітророзподільни-
ком для подачі повітря зверху-вниз настильними на стелю віяловими струминами 
4АПР 600×600, а також із панельним повітророзподільником 1ВПТ 900х595. 

Ключові слова: повітророзподіл, взаємодія струмин, закручені повітряні струми-
ни, швидкість руху. 

Постановка проблеми. При виборі способу розподілу повітря варто 
враховувати специфіку приміщення, його призначення, конструктивні й 
об'ємно-планувальні особливості, розташування і розміри джерел теплоти, во-
логи, шкідливих газів, рівень вимог для підтримання розрахункових параметрів 
мікроклімату. На сьогодні в Україні значного поширення набуває розвиток ма-
лого виробництва. Зазвичай це виробничі приміщення, в яких немає чітких ви-
мог технологічного процесу щодо підтримання певних параметрів мікрокліма-
ту. Проте необхідно подавати великі кількості повітря для підтримання повітря-
ного балансу. Основне завдання на виробництвах такого типу полягає у ство-
ренні комфортних умов для працівників і забезпечення нормованих параметрів 
у робочій або обслуговуваній зоні [1, 7]. Переважно це приміщення з обмеже-
ним простором для розвитку припливних струмин і з фіксованими робочими 
місцями. Важливим фактором, який потрібно враховувати під час вентилюван-
ня приміщень такого типу, є інтенсивне затухання швидкості і температури 
припливного повітряного потоку [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для подачі припливного по-
вітря безпосередньо в робочу зону можна використовувати повітророзподільни-
ки, що забезпечують при витіканні параметри повітря, що подається, близькі до 
нормованих або такі, що створюють припливні струмини, у яких швидкості і 
температури досягають нормованих значень поблизу від місця випуску [1, 5]. 

Мета роботи – підвищення ефективності повітророзподілу пристроєм, 
який забезпечує нормовані швидкості і температури повітряного середовища у 
робочій зоні виробничого приміщення на основі інтенсивного зменшення 
швидкості і температури припливного повітряного потоку із широким залучен-
ням експериментальних досліджень. 

Результати досліджень. Розглянуто використання запропонованого по-
вітророзподільника у приміщенні для виробництва паливних брикетів [2, 4, 9]. 
Згідно з розрахунком необхідного повітрообміну приймаємо до встановлення n 
повітророзподільників з необхідними витратами L L n= ⋅∑ . Запропонований 


