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(57) Спосіб очищення газів, що включає подачу 

газового потоку в вихрову камеру з кільцевим ка-
налом, сепарацію газового потоку, відведення рі-
дини та очищеного газу, який відрізняється тим, 

що збільшують швидкість руху газового потоку у 
вихровій камері шляхом проходження газового 
потоку через кільцевий канал, поперечний переріз 
якого поступово зменшується. 

 
 

 
Корисна модель відноситься до процесів очи-

щення газів і може бути використана в нафто-, 
газопереробній, хімічній та інших галузях промис-
ловості. 

За найближчий аналог обрано спосіб очищен-
ня газів, що включає подачу газового потоку в ви-
хрову камеру, сепарацію газового потоку, відве-
дення рідини та очищеного газу [А.С. СССР 
№1106058, 1984 p.]. 

Недоліками цього способу є низька фракційна 
ефективність сепарації за рахунок постійної швид-
кості руху газового потоку, внаслідок чого відбува-
ється вловлювання краплин рідини або частинок 
пилу приблизно одного розміру. 

В основу корисної моделі поставлене завдан-
ня удосконалення способу очищення газів шляхом 
зміни швидкості газового потоку. Швидкість руху 
газового потоку збільшується при проходженні 
газовим потоком через кільцевий канал вихрової 
камери, поперечний перетин якого поступово зме-
ншується. А це забезпечує поступеневе підвищен-
ня здатності вловлювання фракцій все більш ви-
сокодисперсних часток і, отже, інтенсифікацію та 
підвищення фракційної ефективності процесу се-
парації. 

Поставлене завдання вирішується тим, що у 
відомому газообмінному пристрої, у якому здійс-
нюється спосіб очищення газів, що включає пода-
чу газового потоку в вихрову камеру, сепарацію 
газового потоку, відведення рідини та очищеного 
газу, відповідно до корисної моделі: 

1) збільшують швидкість газового потоку при 
проходженні його через кільцевий канал, попереч-
ний перетин якого поступово зменшується. 

Виконання способу очищення газів з усіма сут-
тєвими ознаками, включаючи відмінні, дозволяє 
збільшувати швидкість руху газового потоку за 
рахунок поступового зменшення поперечного пе-
ретину кільцевого каналу вихрової камери. А це 
забезпечує підвищення здатності вловлювання 
фракцій все більш високодисперсних часток і, от-
же, інтенсифікацію та підвищення фракційної ефе-
ктивності процесу сепарації. 

При проходженні газового потоку через кіль-
цевий канал вихрової камери спочатку відбуваєть-
ся відхилення траєкторій руху крупних частинок і 
по мірі зменшення поперечного перетину кільцево-
го каналу вихрової камери відбувається відхилен-
ня траєкторій руху високодисперсних частинок. 

Спосіб здійснюється в такій послідовності: га-
зовий потік направляють в вихрову камеру з кіль-
цевим каналом, поперечний перетин якого посту-
пово зменшується. Вихрова камера має радіально 
розташовані сепараційні елементи у вигляді Г-
подібних лопаток. В області Г-подібних елементів 
відбувається інерційне вловлювання та відведен-
ня крапель рідини та частинок пилу внаслідок іне-
рційного зіткнення потоку з сепараційним елемен-
том. Швидкість руху газового потоку по кільцевому 
каналу збільшується за рахунок зменшення попе-
речного перетину кільцевого каналу вихрової ка-
мери, що забезпечує підвищення здатності влов-
лювання фракцій все більш високодисперсних 
часток і, отже, інтенсифікацію та підвищення фра-
кційної ефективності процесу сепарації. 

На фіг. 1 показана схема пристрою для здійс-
нення способу очищення газів, а на фіг. 2 показана 
схема кільцевого каналу вихрової камери змінного 
поперечного перетину. 
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Пристрій містить горизонтально розташований 
корпус, утворений кришками 1, між якими розта-
шовані сепараційні елементи 2 у вигляді Г-
подібних лопаток, патрубок 3 для вводу газового 
потоку, що рухається по кільцевому каналу змінно-
го поперечного перетину 4. 

Спосіб здійснюється таким чином. 
Газовий потік направляють через патрубок 3 в 

вихрову камеру з кільцевим каналом 4, попереч-
ний перетин якого поступово зменшується. У ви-
хровій камері радіально розташовані сепараційні 
елементи 2 у вигляді Г-подібних лопаток, за допо-
могою яких змінюється кут атаки сепараційного 

елементу газовим потоком. В області Г-подібних 
елементів відбувається інерційне вловлювання та 
відведення крапель рідини та частинок пилу вна-
слідок інерційного зіткнення потоку з сепараційним 
елементом. Швидкість руху газового потоку по 
кільцевому каналу у корпусі, утвореному кришками 
1, збільшується за рахунок зменшення поперечно-
го перетину кільцевого каналу вихрової камери, 
що забезпечує підвищення здатності вловлювання 
фракцій все більш високодисперсних часток і, от-
же, інтенсифікацію та підвищення фракційної ефе-
ктивності процесу сепарації. 
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