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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність роботи. Енергія, отримана з альтернативних та відновлювальних 

джерел, наразі вже не просто предмет наукового пошуку, а фактор, який змінює 
енергетичні ринки, відіграє суттєву роль у формуванні цін на традиційні енергоносії 
і визначає економічне майбутнє країн. Потреба у диверсифікації ринку енергоносіїв і 
трансформації енергетичного сектору України відповідно до вимог сьогодення 
зумовлює підвищення ступеня біоенергоконверсії всіх видів наявних біоресурсів та 
за останні десятиліття спонукала створення понад 500 виробництв пресованого біо- 
та торфопалива, які здебільшого є переобладнаними технологічними лініями 
виробництва комбікорму. Відмінності в компонентному складі сировини біо- та 
торфопалив потребують застосування високих тисків пресування для забезпечення 
якості паливних брикетів та гранул, що спричиняє підвищення енергетичних витрат. 
Більшість підприємств галузі виробництва паливних брикетів та гранул України 
працюють сезонно, а в зимовий період спостерігається зменшення обсягів 
виробництва, зростання питомих енерговитрат, збільшення кількості відмов, що в 
цілому веде до зниження рентабельності виробництва.  

Процесам гранулоутворення та обґрунтуванню базових стадій підготовки 
сировини, а саме процесам подрібнення та сушіння, присвячено ряд наукових праць 
як закордонних, так і вітчизняних дослідників: Г. Адге, І  Вольфа, В. Шейтгауера, 
Н. Уедінгтона, К. Кегеля, А. Д. Чмиря, Н. В. Земцова, Г. Румпфа, Б. В. Дирягіна, 
В. М. Наумовича, Г. Я. Фарбмана, С. Манi, Н. Каліяна, Р. Венс Морі, С. Сана, 
В. Стельте, С. Поддара, Е. Монедеро, А. Т. Кароне, П. С. Лама, Н. П. К. Нільсена, 
Ф. Адапа, М. Фінелла, Д. А. Горра, А. С. Михайлова, Я. М. Корнієнка, 
В. М. Марчевського, Є. А. Євтушенка, О. М. Мініна, І. Я. Федоренка та інших. У цих 
роботах зосереджено увагу на питаннях пошуку найефективнішого способу 
використання біомаси, формулюються загальні теоретичні засади гранулоутворення, 
наводяться результати експериментальних досліджень факторів впливу на процес 
гранулювання. Водночас недостатньо дослідженими залишаються окремі стадії 
підготовки сировини до пресування, відсутні дослідження щодо пресування 
композиційних сумішей різних видів біомаси та торфу, відсутній комплексний аналіз 
технологій виготовлення гранульованого палива з позиції енергоефективності 
основних стадій виробництва. Не сформульовані критерії вибору  режимів роботи 
базового технологічного обладнання лінії в залежності від фізико-хімічних 
властивостей біомаси та торфу. Недостатній рівень уявлень щодо механізму 
гранулоутворення та його зв’язку з енерговитратами процесу пресування, відсутність 
єдиної теорії гранулоутворення та методології визначення енергоефективних 
режимів роботи обладнання базових стадій виробництва призводить до суттєвих 
втрат енергетичних і матеріальних ресурсів, гальмує розвиток галузі.   

Розроблення науково обґрунтованих заходів, методів, способів, конструкційних 
та схемних рішень, які забезпечать суттєве зниження витрат енергетичних і 
матеріальних ресурсів на основних стадіях виробництва, створить  наукове підґрунтя 
для вибору інноваційних напрямів вдосконалення технологій та підвищення 
енергоефективності комплексів виробництва біо- та торфопалива, що підтверджує  
актуальність теми дисертаційної роботи. 



2 
 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконувалася відповідно до наукової тематики Інституту технічної 
теплофізики НАН України та безпосередньо пов’язана з державними тематиками 
№ 1.7.1.841 «Теплофізичні основи переробки біомаси і торфу на паливо» 
(0112U001932); №1.7.1.856 «Наукові основи комплексної переробки торфу на паливо 
з вилученням гумінової складової для використання в сільському господарстві» 
(0112U001931); №27-14 – 27-17 «Розробка технологічної лінії виготовлення 
композиційного палива на основі торфу» (0113U004555); №1.7.1.861 «Дослідження 
інтенсифікації тепломасообміну та розробка теплотехнології підвищення 
теплотворної здатності композицій твердого біопалива» (0115U003365); №1.7.1.879 
«Наукові засади підвищення енергоефективності теплотехнологій при зневодненні 
колоїдних капілярно-пористих матеріалів» (0112U002650); №1.7.1.887 «Наукові 
засади підвищення енергоефективності теплотехнологій виробництва 
альтернативних видів палива» (0118U002340); господарчими договорами №2772 
«Проведення досліджень енергоефективності процесу зневоднення в барабанній 
сушарці лінії виготовлення паливних гранул»; №2778 «Проведення досліджень 
процесу пресування деревини з попередньою температурно-вологісною обробкою 
для виготовлення паливних гранул»; №2780 «Технічний аналіз торфу»; №2784 
«Тепловий розрахунок сушарки деревини СК-3»; №16 «Про трансфер технологій 
виробництва з переробки торфу на добрива і паливо». 

Здобувач був відповідальним виконавцем у проведенні досліджень за темами 
№:1.7.1.841, №:1.7.1.856, № 1.7.1.861, №27-14 – №27-17 та науковим керівником теми 
№:1.7.1.887; брав участь у роботі за договорами №2772, №2778, №2780, №2784 як 
науковий керівник, у інших роботах – як відповідальний виконавець. 

Мета роботи та завдання дослідження. Метою роботи є розвиток наукових 
основ підвищення енергоефективності технологічних комплексів виробництва біо- та 
торфопалив. 

Для досягнення поставленої мети вирішенню підлягали такі завдання:  
– обґрунтувати напрями та методи впливу на якісні показники пресованого 

твердого біопалива (ПТБ) та торфопалива (ПТТ) з позиції активації реакційної 
здатності складових палива та мінімізації енерговитрат стадії пресування;  

– розробити методологічні засади дослідження енерговитрат процесу пресування 
біомаси та торфу; 

– дослідити якісні показники та енерговитрати гранулоутворення ПТБ 
деревинного, рослинного походження та торфопалива за умови механічної, 
температурної, температурно-вологісної, хімічної та комбінованих методів активації 
сировини; 

– дослідити властивості хімічно активованого торфу як зв'язуючого в 
композиційних сумішах; 

– розробити методологічні засади дослідження механізмів утворення зв'язків в 
ПТБ та ПТТ методами термічного аналізу; 

– дослідити механізми утворення зв'язків в ПТБ та ПТТ методами 
дериватографічного та неізотермічного аналізу за моделлю Бройдо; 

– обґрунтувати методи підвищення енергоефективності процесів пресування та 
сформулювати вимоги до стадій подрібнення та сушіння; 
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– дослідити енерговитрати та обґрунтувати енергоефективні схеми стадії 
подрібнення та механічної активації сировини; 

–  розробити математичну модель тепломасообміну в умовах 
високотемпературного сушіння поліфракційних композиційних сумішей в 
аеродинамічних сушарках; 

– дослідити методами фізико-математичного моделювання процеси 
тепломасообміну та розробити енергоефективні режими, методи та технологічні 
рішення для реалізації енергозберігаючих процесів високотемпературного сушіння 
поліфракційних композиційних сумішей в аеродинамічних та барабанних сушарках; 

– обґрунтувати режими комплексної переробки торфу на паливо та добриво на 
основі дослідження процесів хімічної активації торфу та аналізу характеристик 
хімічно активованого торфу як сировини для виготовлення композиційних паливних 
брикетів та гранул; 

– обґрунтувати науково-технічні положення та розробити апаратно-технологічні 
схеми енергоефективних технологічних комплексів виробництва однокомпонентного 
та композиційного біо- та торфопалива. 

Об'єкт дослідження – гідромеханічні та тепломасообмінні процеси базових 
стадій виробництва біо- та торфопалива. 

Предмет дослідження – енерго- та ресурсозберігаючі режими роботи 
технологічного обладнання. 

Методи дослідження. Вирішення поставлених завдань здійснено з 
використанням експериментальних та аналітичних методів визначення енергетичних 
показників виробництва на стадії подрібнення та пресування, якісних показників 
пресованого палива, неізотермічного аналізу пресованих біо- та торфопалив за 
моделлю Бройдо, математичного моделювання тепломасообміну 
високотемпературного сушіння однокомпонентних та композиційних 
поліфракційних сумішей, аналітичних методів дослідження режимів та показників 
енергетичної ефективності роботи сушарок аеродинамічного та барабанного типу 
комплексів виробництва біо- та торфопалива. Достовірність отриманих теоретичних 
результатів перевірялася порівнянням їх з експериментальними даними. Оцінку 
енергоефективності технічних рішень проведено з використанням техніко-
економічного аналізу запропонованих технологій. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у створенні наукових основ 
підвищення енергоефективності комплексів виробництва біо- та торфопалива 
шляхом розроблення науково обґрунтованих заходів, методів, способів, 
конструкційних та схемних рішень для зниження витрат енергетичних і матеріальних 
ресурсів стадій подрібнення, сушіння та пресування із застосуванням розроблених 
моделей процесів, що в цілому становить наукове підґрунтя для вибору нових 
енергоефективних напрямів вдосконалення технологій і забезпечення сталого 
виробництва пресованого палива в цілорічному циклі роботи підприємств. 

Уперше отримано такі наукові результати: 
1. Запропоновано науковий підхід до аналізу механізмів гранулоутворення та 

методів впливу на процес з позиції активації сировини перед пресуванням методами 
механічної, температурної, механо-температурної, хімічної та температурно-
вологісної активації.  
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2. Сформульовано модель розрахунку енерговитрат пресування біомаси та торфу 
на базі основного рівняння пресування та визначено залежності параметрів основного 
рівняння пресування від тиску, температури та частки мікрофракції, що дає змогу 
визначити питомі енерговитрати пресування для отримання заданої міцності та 
густини пресованого палива. 

3. Визначено залежність потребної роботи пресування (мінімально необхідної 
кількості енергії для отримання гранул із заданими властивостями методом 
пресування) від використаного методу активації біомаси та торфу (механічної, 
температурної, механо-температурної, хімічної, температурно-вологісної)  шляхом 
зіставлення експериментальних залежностей густини, міцності палива та 
енерговитрат пресування від тиску пресування, отриманих для кожного методу. 

4. Запропоновано критерії кількісної оцінки утворених міжмолекулярних зв’язків 
та молекулярних зшивок за участю окремих біополімерів на підставі зміни 
ефективної енергії активації десорбції води та термічного розкладання біополімерів 
геміцелюлози, лігніну та гумінових речовин у випадку торфу, в пресованому за різних 
методів активації паливі, та зміни етапності періодів термічного розкладання 
біополімерів. 

5. За результатами дослідження з використанням неізотермічного аналізу вихідної 
сировини та ПТБ і ПТТ визначено вплив методів активації та параметрів пресування 
на утворення міжмолекулярних зв'язків та молекулярних зшивок за участю окремих 
біополімерів, встановлено закономірності перетворення біополімерних комплексів 
палива та їх роль у механізмах гранулоутворення. 

6. Сформульовано фізико-хімічні моделі механізмів гранулоутворення в 
однокомпонентних та композиційних біо- та торфопаливах за умови механічної, 
температурної, температурно-вологісної, хімічної активації сировини, які виступають 
науковим підґрунтям для вибору нових енергоефективних напрямів вдосконалення 
технологій виробництва пресованого твердого палива. 

7. З використанням розробленої методики енергетичного аналізу схемних рішень 
стадії подрібнення оцінено енергетичні показники схем реалізації механічної 
активації сировини перед пресуванням. 

8. Розроблено математичну модель тепломасообміну в умовах 
високотемпературного сушіння поліфракційної однокомпонентної або композиційної 
суміші для розрахунку кінетичних і гідродинамічних характеристик процесу 
зневоднення в аеродинамічних сушарках, з використанням якої проведено 
теплотехнічний аналіз експлуатаційних параметрів і оцінку енергоефективності 
роботи та запропоновано конструкції енергоефективних аеродинамічних сушарок. 

Отримали подальший розвиток: 
9. Методологічні засади енергетичного аналізу схемних рішень стадії подрібнення 

біомаси та торфу. 
10. Теоретичні засади молекулярної теорії гранулоутворення в аспекті пресування 

біомаси та торфу з врахуванням біополімерної природи їх складових. 
11. Теоретичні засади термічного аналізу пресованих палив в аспекті аналізу 

ступеня участі окремих біополімерних комплексів в процесах гранулоутворення та 
впливу активаційних процесів на утворення міжмолекулярних зв’язків та 
молекулярних зшивок. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в науковому 
обґрунтуванні рекомендацій застосування методів активації сировини з метою 
підвищення якості палива та зниження енергетичних витрат виробництва, вибору та 
модернізації обладнання, розробленні режимів та схем технологічних процесів як 
окремих стадій, так і в цілому енергоефективних комплексів виробництва 
пресованого палива, зокрема: 

– розроблено діаграми потребної роботи пресування та режимних параметрів 
тиску, механічної, температурної, температурно-вологісної активації сировини для 
отримання заданої густини та міцності ПТБ та ПТТ, що дає змогу визначити напрями 
вдосконалення окремої технологічної лінії, знизити енергетичні витрати на процес 
пресування до 12 разів, забезпечити стале виробництво якісного ПТБ та ПТТ, 
розробити заходи стабілізації продуктивності виробничої лінії в річному циклі; 

– обґрунтовано схему двостадійного подрібнення з механічною активацією 
частини сировини, що забезпечує до 40 % зниження енерговитрат на стадії 
подрібнення; 

– обґрунтовано комбіновані схеми сушіння біомаси та торфу в аеродинамічних 
багатосекційних сушарках, схеми з розділенням стадій сушіння проміжною стадією 
подрібнення та механічної активації, які забезпечують мінімальну пофракційну 
вологорізницю сировини та зниження до 22 % питомих енерговитрат на сушіння 
порівняно з прямоточною сушаркою; 

– розроблено конструкцію енергоефективної сушарки з динамічним 
регулюванням кута нахилу барабана та обґрунтовано способи регулювання 
продуктивності барабанної сушарки шляхом суміщення динамічної зміни кута 
нахилу барабана сушарки з температурною інтенсифікацією, регулюванням кількості 
обертів барабана або зміною дисперсного складу біомаси, що забезпечило 
регулювання вологопродуктивності в межах 30–85 кг/(м3год) та підвищення 
енергоефективності установки до 24 %; 

– розроблено апаратно-технологічні схеми енергоефективних комплексів 
виробництва біо- та торфопалива з впровадженням стадій активації сировини та 
енергоефективних сушарок, що забезпечило зниження питомих енерговитрат 
теплової енергії на виробництво тонни палива на 7,5–14 %, електричної – 8–16 %; 

– розроблено інноваційну ресурсозберігаючу технологію комплексної переробки 
торфу на паливо та добрива, що дозволило вилучати до 72 % гумінових речовин з 
торфу для виробництва добрива, а залишок хімічно активованого торфу після 
екстракції використовувати в складі композиційного палива як зв’язуюче. 

Результати роботи впроваджено в декількох робочих проєктах ТОВ «БМ-
ІНЖИНІРІНГ», м. Красноград; ТОВ «НОВА ЕНЕРГІЯ», пгт. Лужани, Чернівецької 
області; ТОВ «НАША ЕНЕРГІЯ» та ТОВ «БРИКЕТ-ЦЕНТР», пгт. Сосниця 
Чернігівської області; ТОВ «ІНТЕРСОРС» м. Берегове.  

Практичне значення результатів дисертаційної роботи підтверджується 4-ма 
патентами України на винахід та 5-ма на корисну модель, що одержані здобувачем у 
складі акторського колективу, 3-ма технічними умовами України. 

В межах договору ІТТФ НАНУ № 16 від 22.01.2017 «Про трансфер технологій 
виробництва з переробки торфу на добрива і паливо» продана ліцензія на технологію 
комплексної переробки торфу і патенти України № 117651 та № 116663 Інституту 
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технологій ГФС В’єтнаму. 
Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення та результати, що 

виносяться на захист, отримані автором особисто на основі узагальнення результатів 
досліджень, проведених як індивідуально, так і колективно. В дисертації не 
використовувались ідеї та розробки, що належать співавторам спільно опублікованих 
наукових праць. Деякі матеріали спільних робіт використано в дисертації кандидата 
технічних наук Гоженко Л. П., 2017 р. (спец. вчена рада Д 26.224.01 Інституту 
технічної теплофізики НАН України).  

Праці [4, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 24, 27, 31, 40, 42, 43, 46, 58] написані здобувачем 
одноосібно. У працях, написаних у співавторстві, здобувачу належить аналіз стану 
проблеми, розроблення наукових положень активації сировини перед пресуванням, 
виготовлення спеціального обладнання, виготовлення зразків та їх дослідження, 
розрахунки, аналіз результатів та формулювання висновків, патентування [23, 28, 29, 
35, 53, 55, 56, 66]; розроблення наукових положень неізотермічного аналізу 
пресованих палив, виготовлення спеціального обладнання, формулювання ідеї та 
задач дослідження, підготовка зразків, аналіз результатів досліджень, формулювання 
висновків [1, 9, 20, 21, 25, 47, 48]; розроблення наукових положень математичної 
моделі високотемпературного сушіння в аеродинамічних сушарках, проведення 
розрахунків, формулювання висновків та розроблення енергоефективних 
конструкцій аеродинамічних сушарок [5, 10, 11, 26, 33, 38, 39, 41, 50, 51]; 
обґрунтування складових математичної моделі високотемпературного сушіння в 
барабанних сушарках, проведення розрахунків та розроблення енергоефективних 
режимів та конструкції сушарки з динамічним регулюванням кута нахилу [8, 30, 44, 
45, 57]; розроблення наукових положень, апаратно-технологічних схем та режимних 
параметрів роботи обладнання, енергоефективних технологій виробництва біо- та 
торфопалив [15, 19, 52, 54, 59–65], постановка задач дослідження, участь у проведенні 
експериментальних досліджень, узагальнення результатів, формулювання висновків 
та розроблення технологічних аспектів комплексної переробки торфу на паливо та 
добриво [2, 3, 18, 32, 34, 36, 37, 49, 67]. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 
дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на Міжнародних конференціях 
«Проблеми промислової теплотехніки», Київ, 2011, 2013, 2015 рр.; Міжнародних 
конференціях «Проблеми теплофізики та теплоенергетики», Київ, 2017, 2019 рр.; 
Міжнародних науково-практичних конференціях «Сучасні енергозберігаючі теплові 
технології», Москва, Росія, 2011, 2020 рр.; Міжнародних конференціях «Проблеми 
екології та експлуатації об'єктів енергетики», Ялта, Одеса, Київ, 2010, 2016, 2017, 
2019 рр.; 2-му та 6-му Міжнародних конгресах «Захист навколишнього середовища. 
Енергоощадність. Збалансоване природокористування», Львів, 2012, 2020 рр.; XVI 
Міжнародній науково-практичній конференції «Відновлювана енергетика та 
енергоефективність у XXI столітті», Київ, 2015 р.; Міжнародних наукових 
конференціях «Удосконалення процесів і обладнання харчових та хімічних 
виробництв», Одеса, 2016–2018 рр.; Міжнародних науково-практичних конференціях 
«Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам 
енергії в регіоні», Львів, 2013, 2015 рр.; Міжнародних наукових конференціях 
«Хімічна технологія та інженерія», Львів, 2017, 2019 рр.  
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Публікації. За темою дисертації опубліковано 67 наукових праць, серед яких: 
1 монографія, 2 колективних монографії, 25 статей, з яких 16 у спеціалізованих 
фахових виданнях України, 8 у виданнях, що входять до наукометричних баз Index 
Copernicus, SCOPUS, 23 публікації у збірниках матеріалів міжнародних конференцій, 
4 патенти на винаходи й 5 патентів на корисну модель та 3 технічні умови України. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 
6 розділів, висновків, списку використаних джерел із 337 найменувань, 18 додатків та 
включає 306 сторінок основного тексту, 109 рисунків і 39 таблиць (з них 20 рисунків 
та 4 таблиці займають повну площу 17 сторінок). 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційної роботи, сформульовано мету, 
визначено об’єкт, предмет, методи досліджень і задачі, які розв’язуються в роботі, 
сформульовано наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, 
наведено інформацію щодо апробації, структури та обсягу роботи, визначено 
положення, які мають наукове й практичне значення. 

У першому розділі зазначається, що пресоване паливо з біомаси деревини, лузги 
соняшнику, соломи та торфу, яке обрано як об’єкт подальших досліджень, становить 
понад 90 % в загальному обсягу виробленого альтернативного пресованого палива в 
Україні. За результатами аналізу технологій виробництва пресованого біо- та 
торфопалива в Україні та світі виявлено суттєві коливання продуктивності та 
енергоспоживання в річному циклі виробництва підприємств. Проведено аналіз 
компонентного складу біомаси та торфу й особливостей його впливу на процес 
гранулоутворення. Наведено аналіз стану теорії й практики гранулювання, відзначено 
відсутність однозначної фізичної моделі й чіткого уявлення про природу та внутрішні 
механізми гранулоутворення біомаси та торфу, що породжує широкий спектр уявлень 
про сили, які діють у процесах перетворення дисперсних матеріалів на гранульовані, 
і природу зв’язків у пресованому матеріалі. Найбільш розповсюджена молекулярна 
теорія гранулоутворення не враховує особливості біомаси як композиційного 
біополімеру та фізико-хімічні перетворення в процесі гранулювання. Необхідність 
визначення закономірностей пресування за різних умов проведення процесу 
спонукала до проведення численних експериментальних досліджень факторів впливу 
на процес гранулоутворення, до яких відносять вологу, тиск, температуру, 
фракційний склад, парову обробку та вміст зв’язуючих. До найбільш досліджених 
факторів відносять вологу, яка в процесі пресування виконує роль змащувального 
агента, може утворювати міжмолекулярні зв'язки та активувати сили молекулярного 
зв'язування. Пофракційна вологорізниця сировини, тобто максимальна різниця між 
вологовмістом окремих фракцій в сировині, має бути мінімальною. При 
вологорізниці вище 0,35 кг/кг с. р. в пресованому паливі виникають дифузійні явища, 
що негативно впливає на його міцність та призводить до руйнування. Оптимальні 
значення вологовмісту становлять для біомаси 0,1±0,02 кг вол./кг с. р. та 
підвищуються для торфопалив до 0,18±0,02 кг вол./кг с. р. Оптимум за іншими 
факторами знаходиться в досить широкому діапазоні значень, що потребує 
додаткових досліджень. Узагальнення теоретичного та практичного досвіду 
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попередніх досліджень дало змогу розробити підхід до аналізу методів впливу з 
позиції активації біомаси та торфу з метою досягнення максимальної реакційної 
здатності сировини, що дозволить розробити енергоефективні режими для вирішення 
задачі цілеспрямованого регулювання якісних показників біопалива та забезпечення 
енергоефективного пресування без суттєвих змін застосованого пресового 
обладнання в межах допустимих параметрів його роботи. Під активацію розуміється 
підвищення швидкості та посилення активності міжкомпонентної взаємодії при 
проведенні цільового процесу. 

Вагомий внесок у розвиток теорії й практичного застосування активаційних 
процесів внесли Є. Г. Аввакумов, В. В. Болдирєв, Н. Г. Каказей, В. І. Молчанов, 
Г. С. Ходаков, П. А. Ребіндер, А. С. Медведєв, які показали, що активаційні процеси 
сприяють підвищенню реакційної здатності твердих тіл, накопиченню поверхневої 
енергії, зміні структури, активації зв'язуючих. Разом з тим недостатньо вирішеними 
залишилися питання впливу активаційних процесів на структурно-механічні 
характеристики біопалива. На основі аналізу факторів впливу на процес 
гранулоутворення обґрунтовано доцільність комплексного дослідження впливу 
механічної (МА), температурної (ТА), механо-температурної (МТА), температурно-
вологісної (ТВА) та хімічної (ХА) активації сировини перед пресуванням на процеси 
гранулоутворення, що полягало у визначенні показників міцності, густини, питомої 
та потребної роботи пресування,  аналізу ролі окремих біополімерів біомаси та торфу 
в утворенні міжмолекулярних зв’язків та молекулярних зшивок. Для визначення 
питомої роботи пресування серед наявних моделей пресування обрано модель, 
розроблену І. Я. Федоренком, яка найкраще відповідає процесу пресування біомаси 
та торфу за фізичною суттю її складових. Критерієм узагальнення режимів 
пресування різних видів біомаси та торфу обрано показник потребної роботи 
пресування – мінімально необхідної кількості енергії для отримання гранул із 
заданими показниками якості (густини та міцності) методом пресування. 
Запропоновано новий науковий підхід до дослідження утворення міжмолекулярних 
зв’язків і зшивок в процесі гранулювання з використанням методів 
дериватографічного та неізотермічного аналізу за моделлю Бройдо. Запропоновано 
критерій оцінки кількості утворених міжмолекулярних зв’язків та молекулярних 
зшивок за участю окремих біополімерів на підставі зміни ефективної енергії активації 
десорбції вологи та термічного розкладання біополімерів геміцелюлози, лігніну та у 
випадку торфу гумусових речовин, в пресованому за різних методів активації паливі, 
та зміни етапності періодів термічного розкладання біополімерів. Обґрунтовано 
застосування методу ХА для торфу шляхом його обробки лужним розчином з 
наступним відділенням твердого залишку від розчину гуматів та використанням як 
зв’язуючого в торфопаливі, а розчину гумату – як добрива.  

Застосування методів активації, а саме механічної активації сировини, охоплює 
ще дві стадії виробництва, такі як подрібнення та сушіння. За результатами 
проведеного аналізу виявлено, що практично відсутні роботи, присвячені 
комплексному аналізу технологій виготовлення гранульованого палива з позиції 
енергоефективності основних стадій виробництва, не розкриті питання науково 
обґрунтованого вибору технологічних режимів подрібнення, сушіння та 
гранулювання з урахуванням зміни характеристик біомаси та торфу за стадіями 
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виробництва, а визначення енергоефективних режимів та способів регулювання 
продуктивності основних стадій при змінних параметрах сировини відбувається 
безпосередньо на виробництві та потребує витратних експериментальних 
досліджень. 

Використання методів активації біомаси та торфу в виробництві пресованого 
палива потребує комплексного розв’язання науково-прикладної проблеми зниження 
витрат енергетичних і матеріальних ресурсів стадій подрібнення, сушіння та 
пресування, а також підвищення енергоефективності комплексів виробництва біо- та 
торфопалива, що можливе шляхом проведення комплексного теплотехнічного та 
енергетичного аналізу стадій виробництва.  

Для розроблення методики енергетичного аналізу схемних рішень та проведення 
аналізу схем стадії подрібнення з механічною активацією сировини запропоновано 
емпіричний підхід, оснований на гіпотезах подрібнення. Проведення аналізу 
енергоефективності сушарок аеродинамічного типу потребує розроблення 
математичної моделі високотемпературного сушіння однокомпонентних та 
композиційних поліфракційних сумішей із врахуванням гідродинамічної обстановки 
в апараті. Для математичного моделювання в роботі запропоновано спрощений 
підхід, який зустрічається в дослідженнях П. В. Акуліча, Н. Н. Грінчика, 
В. Є. Бабенка, відповідно до якого, в матеріалі виділяється суха і волога зони, а 
знаходження залежності кінетики сушіння зводиться до спільного вирішення рівнянь 
теплопровідності в сухій зоні та теплового балансу на границі фронту випаровування. 
У випадку барабанної сушарки для розроблення енергоефективних режимів та 
заходів регулювання продуктивності апарату при змінних параметрах вихідної 
суміші обрано математичну модель на базі кінетичного рівняння сушіння дисперсних 
матеріалів, наближену емпіричною складовою до досліджуваного матеріалу та 
процесу, висунуту в роботі П. Мак Корніка та розвинену в дослідженнях 
Д. М. Стерліна та А. М. Байтуреєва.  

На основі виконаного аналізу стану розглянутих проблем сформульовані 
мета та основні наукові завдання, які реалізовано в дисертаційній роботі. 

У другому розділі висвітлено особливості методик експериментальних і 
теоретичних досліджень, розроблених моделей та запропонованих наукових методів 
аналізу відповідно до завдань даної роботи. 

Для дослідження впливу методів МА було виготовлено зразки вихідної сировини 
з вмістом частки МА фракції до 50 % на масу с. р. розміром менше ніж 200 мкм. ТА 
сировини відбувалася шляхом нагрівання пресформи до температури в інтервалі 25–
250 С з наступним введенням сировини, пресуванням та контролем температури 
поверхні брикету. ТВА проводили шляхом обробки сировини водяною парою за 
температури 120–135 С з наступним введенням в пресформу, прогріту до 
температури не вище 150 °С. Витрата пари становила від 50 до 150 г/кг с. р. та 
визначалася за зміною маси наважки. Для ХА торфу сировину обробляли розчином 
NaOH з концентрацією 1 % та гідромодулем 15 кг розчину/кг с. р. торфу або 
концентрацією 3 % та гідромодулем 5 кг розчину/кг с. р. торфу, проводили 
екстракцію в кавітаційному пульсаційному екстракторі ЕІ–10, після чого 
центрифугуванням відділяли твердий залишок, який використовувався в 
дослідженнях гранулоутворення окремо та в сумішах з фрезерним торфом, 
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отриманих у вологому стані з наступним сушінням.  
В основу моделі розрахунку енерговитрат пресування покладено положення, що 

при пресуванні в закритій пресформі енерговитрати на пресування відповідають 
роботі, яка витрачається на переміщення пуансона до утворення гранули заданої 
густини. З використанням положень теорії пресування отримано залежність для 
визначення питомої роботи пресування А, кДж/кг: 
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де l0 – хід пуансона, м; S – площа перерізу отвору пресформи, м2; х – координата 
положення пунсона, м; P0 – коефіцієнт потребної роботи пресування матеріалу, МПа; 
m – коефіцієнт, що характеризує технологічні властивості вихідного матеріалу. 

Методика визначення коефіцієнтів P0 та m включає експериментальне 
дослідження та побудову компресійних характеристик пресування окремих видів 
біомаси )(fP  , їх апроксимацію лінійним рівнянням виду baxy   та зіставлення 

отриманої залежності з логарифмічним виразом основного закону пресування 
))1(ln(ln)ln( 0   mPP , що дозволило визначити параметри m=a, )(0 bEXPP  , які 

входять в залежність для визначення питомої роботи пресування. Для проведення 
досліджень пресування сировини із залученням методів активації розроблено 
експериментальний стенд на базі розривної машини МР–100. Для отриманих зразків 
ПТБ та ПТТ визначалась густина за стандартною методикою та міцність на опір 
ударним навантаженням за оригінальною методикою, розробленою з врахуванням 
відповідності дослідних даних ДСТУ EN 15210 в межах допустимих значень похибки. 
Обґрунтовані значення об’ємної густини =850 кг/м3 та міцності >96,5 % як 
граничні, за перевищення яких паливо гарантовано буде відповідати необхідній умові 
якості за відповідними державними стандартами та технічними умовами. Потребна 
робота пресування визначалась для методів активації та умов пресування як результат 
зіставлення діаграм густини, міцності та питомої роботи пресування. 

Запропоновано новий науковий підхід до неізотермічного аналізу ПТБ та ПТТ, 
суть якого полягає в проведенні серії дериватографічних досліджень зазначених видів 
сировини та їх композицій у вихідному та пресованому за різних методів активації 
стані з наступною побудовою термогравіметричних залежностей (ТГЗ) розкладання 
беззольної маси зразків, виділенням ділянок десорбції вологи, розкладання 
біополімерів геміцелюлози, лігніну та гумусових речовин торфу (ГР), визначенням 
температур екстремумів швидкості розкладання, неізотермічним аналізом ТГЗ в 
логарифмічних координатах ))1ln(ln(  ; Т/1000 , знаходженням лінійних 

анаморфозів – ділянок кривих за формою максимально наближених до лінійних в 
межах встановлених інтервалів розкладання, апроксимацією лінійною залежністю з 
рівнем достовірності не нижче R2=0,95 та розрахунком за моделлю Бройдо 
кінетичних параметрів термічного розкладання, порівняльним аналізом зміни 
ефективної енергії активації (ЕЕА) десорбції вологи, термічного розкладання 
біополімерів геміцелюлози, лігніну та ГР в пресованому паливі як критерію 
утворення міжмолекулярних зв’язків та молекулярних зшивок. Також аналізувалась 
зміна етапності термічного розкладання, виражена зменшенням кількості піків 
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термічних ефектів на кривій диференційного термічного 
аналізу (ДТА). Для окремих біополімерів скорочення 
етапів термічного розкладання в пресованому зразку  
порівняно з вихідною сировиною вказує на кількісну та 
якісну зміни хімічних зв’язків і протікання реакцій зшивок 
їх макромолекул в процесі гранулоутворення.  

Виготовлення пресованих зразків для проведення 
неізотермічного аналізу проводилось в спеціально 
розробленому обладнанні (рис. 1).  

Методика енергетичного аналізу схемних рішень стадії 
подрібнення біомаси та торфу включала визначення 
енерговитрат на подрібнення в лабораторній дробарці ММ-
10м в широкому інтервалі зміни вологості сировини, 
розрахунок питомої роботи подрібнення, зіставлення 
експериментальних даних з розрахунком за гіпотезами 
подрібнення Ріттінгера, Кірпічова-Кіка, Бонда, визначення 
гіпотези, яка адекватно описує процес подрібнення, 
подальший аналіз енергоефективності схемних рішень.  

Представлена методика дослідження режимів 
екстракції та ХА торфу. Наводяться опис експериментального стенда на базі 
екстрактора ЕІ–10 та допоміжного обладнання для аналізу ефективності 
гідродинамічної обробки. 

Надано опис експериментального стенда конвективного сушіння та методика 
дослідження ефективного коефіцієнта теплопровідності.  

Показано, що граничні відносні похибки дослідження не перевищують 10 %. 
В третьому розділі представлено результати експериментальних досліджень 

впливу методів ТА, МА, МТА, ТВА, ХА сировини на якісні показники 
однокомпонентних та композиційних палив, а саме об’ємну густину і міцність та 
роботу пресування в широкому діапазоні зміни параметрів.  

За результатами математичної обробки дослідних даних визначено коефіцієнти 
основного рівняння пресування та їх залежність від температури й вмісту МА 
складової, що дало змогу визначити питому роботу пресування. Математичну 
обробку результатів експерименту проведено з використанням математичних пакетів 
Exсel, OriginLab та алгоритму модифікованого методу локальної апроксимації 
Шепарда для побудови поверхонь відклику показників питомої роботи пресування, 
густини та механічної міцності ПТБ та ПТТ від тиску пресування та температури 
(рис. 2), частки МА (рис. 3) або ХА складової. При побудові поверхонь відклику 
виділялися рівні відповідності показників палива за густиною – вище 850 кг/м3, за 
міцністю – 96,5 % та 97,5 %, що становило відповідність ПТБ та ПТТ умові якості. 
Однотипність закономірностей зміни густини та міцності підтвердила припущення 
про кореляційний зв'язок між цими показниками в пресованому паливі. Проведено 
спільний аналіз діаграм для окремого виду сировини та встановлено, що 
визначальний вплив на відповідність умові якості палива має у всіх розглянутих 
випадках показник міцності, та, відповідно, він і визначає граничні значення 
потребної роботи.  

Рис. 1. Пристрій 
виготовлення зразків 
ПТБ та ПТТ  
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Рис. 2. Вплив температури активації та тиску пресування на показники виробництва ПТБ 
та ПТТ: а – густина; б – енерговитрати процесу; в – механічна міцність 

Визначено граничні значення потребної роботи пресування для досліджуваних 
видів сировини й відповідного методу активації та встановлено, що підвищення тиску 
пресування, залучення методів ТА, МА, МТА, ХА та ТВА позитивно впливає на 
показники густини та механічної міцності ПТБ та ПТТ. Встановлено, що підвищення 
тиску пресування в межах 40–120 МПа веде до підвищення густини гранул в 
середньому на 29–47 %, механічної міцності за абсолютним значенням на 13–24 % 
при збільшенні роботи пресування у 2,3–2,8 раза. ТА сировини в межах температури 
25–250 С веде до підвищення густини гранул в середньому на 16–77 % та механічної 
міцності за абсолютним значенням на 10–23 % при зменшенні витрати енергії на 11–
46 % (рис. 2).  
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Рис. 3. Вплив вмісту МА складової та тиску пресування на показники виробництва 
ПТБ та ПТТ: а – густина; б – енерговитрати процесу; в – механічна міцність 

МА до 50 % частки сировини веде до підвищення густини гранул на 14,3–73 % та 
механічної міцності за абсолютним значенням на 5,3–24 % при зменшенні витрати 
енергії на 27–43 %, де вищі показники відповідають луззі насіння соняшника (рис. 3). 
За інтенсивністю зростання показників густини та міцності рекомендовано 
використовувати тиск вище 80 МПа, ТА проводити в межах температурного 
інтервалу 100–150 С, причому більші значення температури відповідають рослинній 
біомасі, та МА в діапазоні вмісту активованої частки 30–50 %, що в кожному випадку 
відповідає найбільшому приросту цільової функції за зміни керуючих факторів. 
Застосування методу МТА за вказаних умов забезпечує підвищення густини гранул 
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на 6,2–31,3 % та механічної міцності за 
абсолютним значенням до 3,7 % при 
зменшенні витрати енергії пресування до 
54,6 % у порівнянні з методами МА або 
ТА, застосованими окремо (рис. 4).  

Встановлено, що ТВА сировини 
при витраті водяної пари 80–
100 г/кг сировини, за тиску пресування 
40 МПа, температури пресформи 130 оС 
та вмісту МА складової 30–50% 
забезпечує в порівнянні з методом МТА 
підвищення густини гранул на 14,4–
24,3 % та механічної міцності за 
абсолютним значенням до 2,5 % при 
зменшенні витрати енергії на пресування 
в 5,6–7 разів, що може свідчити про 
принципову відмінність механізму 
гранулоутворення.  

Пресування за методу ТВА при вмісті МА фракції 30 % дало змогу при тисках 
пресування 5–10 МПа отримати міцну гранулу з густиною на рівні 940–1200 кг/м3 при 
енерговитратах на процес пресування 0,55–1,5 кДж/кг, що в 10–12 разів менше 
зазначеного вище способу (рис. 4–6). Характерними за даних умов були висока 
пластичність та густина гранул, відсутність пружних деформацій, швидке набування 
міцнісних властивостей, ознаки поверхневого та об’ємного склування. 

Пресування висушеного ХА торфу не дало змогу отримати якісне ПТТ. Водночас 
найкращі результати отримані за умови використання суміші торфу фрезерного та до 
50 % ХА торфу після екстракції ГР, отриманої у вологому стані та висушеної до 
вологості не нижче 12 %, що забезпечило підвищення густини ПТТ (в середньому) на 
67 %, механічної міцності за абсолютним значенням до 6,7 % при зменшенні 
енерговитрат до 5 разів в порівняні з неактивованим торфом, що також свідчить про 

 
Рис. 5. Вплив тиску пресування, вмісту 
МА складової та ТВА деревини сосни на 
показники виробництва  ПТБ: 
а – густина; б – енерговитрати процесу; 
в – механічна міцність 

Рис. 6. Вплив тиску пресування та ТВА 
рослинної біомаси, торфу, їх композицій 
на показники виробництва ПТБ та ПТТ: 
а – густина; б – енерговитрати процесу; 
в – механічна міцність 

Рис. 4. Вплив МТА сировини із вмістом 
30% механоактивованої фракції та тиску 
пресування на показники виробництва ПТБ 
та ПТТ: а – густина; б – енерговитрати 
процесу пресування; в – механічна 
міцність  
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відмінність механізму гранулоутворення від попередніх (рис. 7). Підтверджено роль 
ХА торфу як зв’язуючого в композиційних ПТТ. 

 
 

 
Рис. 7. Вплив вмісту ХА торфу та тиску пресування на показники виробництва 
композиційного ПТТ: а – густина; б – енерговитрати процесу; в – механічна міцність 

За результатами досліджень розроблено узагальнену діаграму залежності 
потребної роботи пресування від методу активації (рис. 8), використання якої дає 
змогу обґрунтувати застосування окремого методу активації, визначити напрями 
вдосконалення окремої технологічної лінії, знизити енергетичні витрати на процес 
пресування до 12 разів. Відзначено важливу роль температури та вмісту мікрофракції 
в процесах гранулоутворення. Сезонне коливання температурного режиму 
пресування, викликане кліматичними умовами, може призводити до зростання 
потребної роботи пресування в 1,6–2 рази, 
зменшення продуктивності та зростання 
відмов пресового обладнання, а втрата 
мікрофракції в системі аспірації може стати 
причиною підвищення роботи пресування до 
1,46–1,7 раза понад рекомендовані значення. 

У четвертому розділі наведено результати 
експериментально-аналітичного дослідження 
методами дериватографічного та 
неізотермічного аналізу кінетичних 
параметрів термічного розкладання ПТБ та 
ПТТ з деревини сосни, соломи пшениці, лузги 
соняшнику, торфу та їх композицій. 
Дериватографічні дослідження виявили схоже 
термічне поводження зразків та загально 
екзотермічний характер процесу, який 
протікає в біомасі та торфі в три основні 
періоди. Аналіз температурних інтервалів 
періодів показав відповідність першого 
десорбції вологи, другого – термічному 
розкладанню геміцелюлози біомаси, до якого 
(у випадку торфу) додається розкладання 
аліфатичної складової ГР, третього – 
термічному розкладанню лігніну, до якого (у 
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випадку торфу) додається розкладання ароматичної складової ГР.  
На дериватограмах розкладання ПТБ, отриманих методом ТВА, зафіксовано 

зменшення етапності термічного розкладання лігнінової складової в порівнянні з 
вихідною сировиною, яке найбільше виражене для зразків ПТБ з деревини та соломи 
(рис. 9). Зменшення етапності термічного розкладання проявлялось безперервною 
деструкцією пресованого біопалива в температурному діапазоні 335–500 С, який 
характерний саме для розкладання лігнінової 
складової, та одним екзотермічним піком на 
кривій ДТА. Це може свідчити про механізм 
гранулоутворення, який супроводжується 
хімічними реакціями конденсації та зшивок 
макромолекул з формуванням тривимірної 
молекулярної структури лігнінової складової.  

Дериватографічні дослідження ХА торфу 
виявили нехарактерні для торфів 
екзотермічні ефекти в області температур 
800–900 С, в той час, як термічне 
розкладання вихідного торфу завершується 
при 679–700 о С (рис. 10), підвищення 
теплової потужності термічного розкладання 
спостерігається у вигляді екзотермічних піків 
та суттєвої нелінійності кривої ТГЗ. Водночас 
на дериватограмах не реєструвалися 
ендотермічні ефекти розкладання карбонатів.  

Із застосуванням рентгенофазового аналізу ХА торфу та його золи виявлено, що 
у процесі нагрівання в інтервалі температур 800–900 оС в ньому в присутності 
лужного середовища, яке виникає в процесі хімічної активації, утворюється нова фаза 
силікату кальцію внаслідок взаємодії 
присутніх в торфі карбонату кальцію та 
діоксиду кремнію (рис. 11). Відповідно, 
окремо використання суто ХА торфу як палива 
недоцільно через високу імовірність 
шлакоутворення. Термічний аналіз 
композицій на основі торфу фрезерного з 
вмістом ХА торфу 10–50 % не виявив ознак 
утворення нової фази силікатів, що робить 
композиційну суміш придатною для 
енергетичного використання як палива або 
зв’язуючого в складі палива. 

За результатами неізотермічного аналізу 
серії дериватографічних досліджень 
зазначених видів сировини та їх композицій у 
вихідному та пресованому стані за різних 
методів активації побудовано ТГЗ в 
логарифмічних координатах, як показано на 

Рис. 10. Діаграма кривих ДТА: 
1 – торфу фрезерного; 2 – ХА торфу; 
3, 4, 5 – сумішей фрезерного торфу 
та ХА торфу з вмістом останнього: 
3 – 50 %, 4 – 30 %, 5 – 10 %

Рис. 9. Зміна етапності термічного 
розкладання лігнінової складової 
ПТБ з деревини сосни (а) та соломи 
пшениці (б) на кривих ДТА: 
1 –  метод МА; 2 – метод ТВА 
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прикладі ПТБ з деревини 
(рис. 12). В межах ділянок 1, 
2 та 3 знайдено та 
апроксимовано лінійні 
анаморфози, за моделлю 
Бройдо визначено значення 
ЕЕА десорбції вологи, 
термічного розкладання 
геміцелюлози, лігніну та 
складових ГР (рис. 12–14).  

Оскільки в однокомпонентних та композиційних ПТБ, отриманих з деревини 
сосни, соломи пшениці та лузги соняшника спостерігаються аналогічні 
закономірності зміни ЕЕА при застосуванні досліджуваних методів активації, далі 
наводиться приклад аналізу ПТБ з деревини сосни.  

 
Рис. 12. Графічні залежності (а) та лінійні анаморфози (б – г) неізотермічного 
розкладання ПТБ з деревини сосни за досліджених методів активації сировини: 
1 – період переважної десорбції вологи та б – його лінійні анаморфози; 2 – період 
неізотермічного розкладання геміцелюлози та в – його лінійні анаморфози; 3 – період 
неізотермічного розкладання лігнінового комплексу та г – його лінійні анаморфози 

У пресованому паливі, отриманому за температури 25 С, тобто режиму 
«холодного пресування» (ХП), та тисків 80 МПа і 120 МПа за підвищення тиску 
відбувається підвищення ЕЕА десорбції вологи до 9 % та геміцелюлозного комплексу 
до 95 %, що визначає переважну участь саме геміцелюлозного комплексу в 
гранулоутворенні. Виявлені зв’язки за участю молекул води імовірно заміщують 
зв’язки за участю біополімерів, що також може негативно впливати на міцність. 
Спостерігається зменшення ЕЕА лігнінової складової до 20 %, що пояснено 
деструктивним впливом тиску на лігнін, який знаходиться в засклованому стані. 
Використання методу МА сприяє підвищенню кількості зв’язків за участю 
геміцелюлози. В межах 5 % підвищується величина ЕЕА лігніну, відповідно ця 
складова також активується, але в умовах деструктивного впливу високого тиску 
кількість зруйнованих зв’язків переважає кількість новоутворених.  

Рис. 11. Дифрактограми зразків: а – ХА торфу після 
екстрагування ГР при 80 о С; б – зола ХА торфу 
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Рис. 13. Основні показники гранулоутворення однокомпонентних ПТБ та ПТТ:     
а – з деревини сосни; б – з соломи пшениці; в – з торфу  

Утворення міжмолекулярних зв’язків за участю переважно геміцелюлозного 
комплексу визначає фізичну модель механізму гранулоутворення при ХП та 
застосуванні методу МА. Для забезпечення міцності та густини пресованого палива 
низька міцність міжмолекулярних зв’язків за участю геміцелюлози та молекул води 
має компенсуватися утворенням великої кількості точок контакту та 
міжмолекулярних зв’язків, що підтверджують результати дослідження ЕЕА 
(рис. 13, 14). В умовах виробництва це досягається підвищенням тиску пресування. 

Пресування за тиску 80 МПа із залученням МА 30–50 % складової біомаси як у 
випадку ХП, так і за умови МТА сировини веде до підвищення значення ЕЕА 
геміцелюлозного комплексу для ПТБ на 16–30 % у порівнянні зі зразками ПТБ за ХП 
без активації, причому додаткове залучення ТА сприяє підвищенню ЕЕА на 2–3 %. 
Показано (рис. 13, 14), що саме частка МА складової визначає у випадках залучення 
методу МТА величину підвищення ЕЕА, що свідчить про вагому роль в процесах 
пресування МА складової. За методу МТА значення ЕЕА лігнінової складової зростає 
до 10 %, та, відповідно, збільшується кількість міцних міжмолекулярних зв’язків за її 
участю, що узгоджується з підвищенням міцності палива, отриманого за даних умов, 
та зменшенням енерговитрат пресування. Модель механізму гранулоутворення за 
даного методу полягає в зміні релаксаційного стану біополімерів геміцелюлозного і 
лігнінового комплексу та послідовному переході частини лігнінові складової із 
засклованого стану в високоеластичний та пластичний. Зменшується необхідна 
робота пресування для наближення часток на відстань виникнення міжмолекулярних 
зв’язків. МТА в порівнянні з попередніми методами активації забезпечує умови 
максимального збільшення кількості міжмолекулярних зв’язків за участю 
геміцелюлозного та лігнінового комплексу. Разом з тим, вважаючи закономірності 
поводження полімерів з біомаси за різного фізичного впливу аналогічними 
класичним полімерам, слід зауважити, що суттєве підвищення пластичності останніх 
досягається зменшенням сил молекулярної взаємодії, в результаті чого спрощується 
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відносне переміщення макромолекул біополімерів в процесі пресування. Термічна 
активація біомаси не забезпечує необхідного ефекту пластифікації, оскільки 
підвищення кінетичної енергії коливального руху макромолекул при нагріванні 
протягом декількох хвилин в процесі гранулоутворення, вочевидь, недостатньо для 
розриву міцних зв’язків між ними. Більша частина лігнінової складової залишається 
в засклованому стані, а зменшення вологості при МТА веде до підвищення 
температури склопереходу біополімерів. Це є причиною того, що за температурної та 
механічної активації потребна робота пресування все ще приймає високі значення.  

 

 
Рис. 14. Основні показники гранулоутворення композиційних ПТБ: а – з рослинної 
біомаси й деревини сосни; б – із вмістом ХА торфу  

Низька термічна стійкість утворених зв’язків за умов ХП, МА та, в окремих 
випадках, ТА і МТА в умовах нагріву до температури вище початку термічного 
розкладання геміцелюлози може призводити до втрати міцнісних властивостей ПТБ, 
що в умовах використання в котельному обладнанні призведе до передчасного 
руйнування ПТБ, просипання через решітку та виносу палива із зони горіння.  

У випадку застосування методу ТВА в ПТБ спостерігається підвищення ЕЕА саме 
лігнінової складової на 40–50 % за тиску у 2–8 разів меншого, ніж у попередніх 
дослідженнях, що в поєднанні зі зміною етапності термічного розкладання лігнінової 
складової підтверджує активацію саме цієї складової та присутність в процесі 
гранулоутворення реакцій конденсації та зшивок молекул лігніну (рис. 9, 13, 14). 
Зменшення ЕЕА води свідчить про відсутність зв’язків за її участю. Аналогічні 
закономірності зміни ЕЕА за досліджених методів активації спостерігаються у всіх 
зразках ПТБ з біомаси. Для торфу характерним за всіх розглянутих методів активації 
було поступове підвищення ЕЕА лігнінової складової та ароматичної складової ГР, 
що також підтверджує встановлені вище закономірності гранулоутворення, оскільки 
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ароматична складова ГР є похідною метаболічних перетворень у лігніні рослин-
торфоутворювачів та має схожу аморфну будову. 

У всіх випадках застосування ТВА спостерігається зростання густини та міцності 
палива за значного зменшення роботи пресування, що супроводжується підвищенням 
ЕЕА лігніну на 35–45 %. Запропоновано фізико-хімічну модель механізму 
гранулоутворення при застосуванні суміщеного методу МА та ТВА, відповідно до 
якої МА сприяє зменшенню пружних деформацій в системі, на декілька порядків 
збільшується реакційна поверхня часток, відбувається часткове розсклування 
біополімерів, утворення вільних радикалів. В присутності моношару води на поверхні 
часток утворюється розчин арабіногалактану – водорозчинної складової 
геміцелюлози, який виконує роль змащувального агента, суттєво знижуючи опір 
стисканню системи. В результаті дифузійних явищ відбувається набрякання 
біополімерів у поверхневих шарах часток, утворення гелевих структур. За одних і тих 
же умов під дією тиску та температури в присутності моношару води як 
пластифікатора частина біополімерів біомаси змінює свій релаксаційний стан, 
переходить у в’язко-текучий стан та утворює гелеві структури, які під дією тиску 
пресування проникають в жорсткий каркас, утворений засклованою частиною 
біополімерів біомаси. За методу ТВА в результаті пресування переважно лігнінова 
складова, яка здатна утворювати міцні міжмолекулярні зв’язки, під дією тиску 
переходить з засклованого у вимушений в’язко-текучий стан, про що свідчить зміна 
ЕЕА цієї складової в пресованому паливі. У такий спосіб за тисків на порядок менше, 
ніж за використання попередніх методів активації, утворюється гранула з високою 
густиною. Після охолодження та видалення вологи біополімери переходять в 
засклований стан, одночасно відбуваються реакції конденсації та молекулярних 
зшивок з утворенням в об’ємі гранули тривимірної молекулярної структури, що 
забезпечує високу міцність, гідрофобність гранули та достатню термостійкість для 
ефективного спалювання в котельному обладнанні.  

Це дало змогу обґрунтувати використання як сировини для виготовлення якісних 
ПТБ композиційних сумішей з біомаси з МА часткою сировини того ж виду або 
іншого, за умови більшого вмісту в ньому лігнінової складової. Як приклад, можна 
розглядати композицію, що складається з 70 % соломи та 30 % активованої деревини 
(рис. 14,а), пресування якої за тиску 20 МПа в порівнянні з однокомпонентною 
сумішшю за аналогічних умов (рис. 13,б) дає змогу отримати ПТБ з підвищенням 
густини на 5 % та міцності за абсолютним значенням з 96 % до 98 %. Цей метод може 
бути застосований для суто механічної активації, а також для механо-температурної 
активації та забезпечує формування композиційних ПТБ з високими показниками 
густини й міцності за мінімальних енергетичних витрат.  

Дослідження композиційних ПТТ з вмістом 10–50 % ХА торфу та домішкою 
біомаси показало підвищення значень ЕЕА в області термічного розкладання 
аліфатичної складової й геміцелюлози на 10 %, ароматичної складової макромолекул 
ГР до 22–35%, де більше значення відповідає композиційним ПТТ з вмістом біомаси 
до 50%, що свідчить про суттєву роль складової ХА торфу в гранулоутворенні 
(рис.14,б). Відповідно, можна припустити, що пресування за участю ХА торфу сприяє 
утворенню міцних молекулярних зшивок як з іншими частинками торфу, так і з 
частинками деревинної та рослинної біомаси.  
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Запропоновано модель механізму гранулоутворення за участю активованих ГР. 
Як відомо, ГР в активованому стані утворюють міцні зв'язки з багатьма іонами й 
молекулами речовин, якщо перебувають у зволоженому стані або розподілені в 
рідині. Пресування в сухому стані ХА торфу не забезпечило високої якості ПТТ через 
імовірно засклований стан та втрату реакційної здатності ГР в процесі сушіння, тому 
підготовка композиційної суміші та змішування з торфом має відбуватися у 
зволоженому стані, що сприяє хімічній взаємодії гуматів із торфом. В суміші з 
фрезерним торфом гумати ХА торфу виконують роль пластифікатора та активують 
гумінові кислоти торфу. Висока реакційна здатність гуматів призводить до реакцій 
полімеризації на поверхні часток в процесі висихання, про що свідчить зміна 
етапності розкладання композиційних сумішей в порівнянні з суто ХА торфом. З 
високою імовірністю частинки торфу з активованими складовими стають 
капсульованими по поверхні, зберігаючи пластичні властивості, що може пояснити 
виявлені ефекти зменшення потребної роботи пресування в процесі отримання ПТТ. 
Пресування суміші в сухому стані призводить до руйнування полімеризованого шару, 
заповнення пластифікованою гуміновою складовою порового простору та участі 
гуматів в хімічних реакціях полімеризації та конденсації, формування просторової 
макромолекулярної структури, утворення міцних міжмолекулярних зв’язків гуматів 
в гранулах з молекулами інших речовин, в результаті чого за тиску нижче 40 МПа 
утворюється міцна та щільна гранула, яка відповідає встановленим умовам якості. 

Необхідність забезпечення частки МА складової сировини для ефективного 
виробництва ПТБ та ПТТ зумовлює доцільність дослідження енергоефективних 
режимів подрібнення біомаси та високотемпературного сушіння поліфракційних 
однокомпонентних і композиційних сумішей. 

П’ятий розділ присвячено дослідженню процесів подрібнення, 
високотемпературного сушіння, хімічної активації торфу та екстракції ГР з торфу. В 
розділі представлено результати математичного моделювання та експериментальних 
досліджень з визначення залежностей, які входять до напівемпіричних математичних 
моделей процесів подрібнення та сушіння, а саме питомої роботи подрібнення та 
ефективного коефіцієнта теплопровідності, наводяться результати аналізу 
енергоефективності роботи обладнання стадій подрібнення та сушіння, 
запропоновані оригінальні схеми та конструктивні рішення, відпрацьовані 
енергоефективні режими ХА торфу та екстракції ГР в кавітаційному пульсаційному 
екстракторі ЕІ-10.  

Експериментальні дослідження подрібнення біомаси та торфу показали, що зі 
збільшенням вологості сировини зростає величина роботи подрібнення для 
отримання заданої фракції, що пояснено за результатами неізотермічного аналізу 
переходом більшості біополімерів біомаси зі зменшенням вологості в засклований 
стан, що сприяє їх руйнуванню за крихким механізмом та зменшенню роботи 
подрібнення внаслідок удару. Найкращий збіг між результатами дослідження та 
розрахунковими даними мали залежності (2), (3), отримані відповідно до гіпотези 
подрібнення Бонда (R2=0,997) (рис. 15), які застосовано для аналізу 
енергоефективності процесів подрібнення в технології виробництва ПТБ та 
ПТТ (рис. 16): 
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де Dсер, dсер – середній розмір частинки до 
та після подрібнення відповідно, м; М – 
маса подрібненого матеріалу, кг.  
 

 
Рис. 15. Робота подрібнення сировини з 
вологістю 50 % для деревини сосни: 1 – за 
гіпотезою Ріттінгера, 2 – за гіпотезою 
Кірпічова-Кіка, 3 – за гіпотезою Бонда, 
4 – дослідні дані; для торфу: 5 – дослідні 
данні, 6 – за гіпотезою Бонда 

За результатами аналізу схемних рішень ділянки подрібнення виявлено, що в 
межах споживаної потужності встановленого обладнання розв’язати задачу 
забезпечення МА сировини дає змогу розділення стадій подрібнення стадією сушіння 
за схемою 2 (рис. 16). За схемою 3 після першої стадії подрібнення відбирається не 
менше 30 % сухої біомаси, яка подрібнюється та механічно активується, після чого 
змішується з основною масою і поступає на сушіння та гранулювання. Схема 
гарантує в межах споживаної потужності обладнання достатній вміст МА складової 
в суміші. До переваг схеми 3 можна віднести забезпечення можливості керування 
процесом сушіння шляхом зміни середнього розміру фракції, яка подається в 
сушарку. Загальні витрати енергії за схемою 3 на стадії подрібнення не перевищують 
47–50 кВт∙год/т, та за реалізації схеми 4 з розділенням стадій подрібнення стадією 
сушіння знижуються до 25–30 кВт∙год/т, що на 40 % нижче, ніж електроспоживання 
на тонну сировини за попередніми схемами подрібнення. Застосування схеми 3 або 4 
забезпечує стале виробництво якісного біопалива та зменшення енергетики 
пресування майже в 1,3 раза за умови використання лише методу МА сировини. 
 

Рис. 16. Залежність енерговитрат від схеми подрібнення сировини: 1 – двостадійне 
подрібнення; 2 – двостадійне подрібнення з проміжною стадією сушіння; 
3 – одностадійне подрібнення та МА 30 % біомаси на другій стадії; 4 – одностадійне 
подрібнення та МА 30 % біомаси на другій стадії після сушіння; 5 – одностадійне 
подрібнення торфу; 6 – одностадійне подрібнення та МА 30 % торфу 
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Для аналізу процесів сушіння композиційних сумішей в аеродинамічних 
сушарках розроблено математичну модель високотемпературного сушіння. Виходячи 
із припущення, що за високотемпературного сушіння та температури сушильного 
агента значно вищої за температуру фазового переходу, в силу високої інтенсивності 
процесу відбувається поглиблення фронту випаровування, матеріал ділиться на дві 
області – "суху" і "вологу" (рис. 17), у сухій області переміщується тільки пара, у 
вологій – вологовміст залишається незмінним і відповідає початковому. Градієнт 
температури у вологій області відсутній. З часом в сухій області () r R 
формується температурне поле, яке описується законами теплопровідності. Як 
модельне тіло для частинок торфу обрано сферу, для біомаси деревини – циліндр та 
для окремих видів рослинної біомаси – модельне тіло плоскої форми, наближеної до 
паралелепіпеда. 

 
Рис. 17. Рух фронту випаровування в частинках: а – сферичної форми, 
б – циліндричної форми, в – плоскої форми; 1 – суха область, 2 – волога область  

Всі дифузійні, конвекційні та конденсаційні явища в сухій зоні враховуються 
введенням ефективного коефіцієнта теплопровідності, величина якого визначається 
дослідним шляхом. Система вихідних рівнянь включає рівняння теплопровідності в 
сухій зоні для відповідного модельного тіла:  
для сферичних частинок в межах Rr )( : 
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для частинок циліндричної форми: 
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для частинок плоскої форми Hh )( (у випадку відходів рослинної біомаси та 

агробіомаси):  
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Граничні умови третього роду на поверхні частинки сферичної або циліндричної 
форми: 
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Розподіл температур в межах вологої області )(0  r  є квазістаціонарним: 
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Для випадку плоскої частинки граничні умови матимуть наступний вигляд: 
на поверхні частинки: 
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розподіл температур в межах вологої області )(0  h : 
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Швидкість просування фронту випаровування визначається з рівняння балансу 
тепла і вологи на границі фронту випаровування (умова Стефана):  
для сферичної та циліндричної частинки: 
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для плоскої частинки: 
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Для аналітичного розв’язання моделі застосовано наближений метод 
Л. С. Лейбензона. Закономірність зміни вологовмісту частинки визначено із 
припущення, що рух фронту випаровування відбувається пропорційно зменшенню 
середнього вологовмісту частинки: 
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де вол
m , сух

m  – маса вологи та сухого матеріалу частинки. 

Аналітичне розв’язання системи рівнянь дозволило отримати наступні 
залежності кінетики сушіння для частинок торфу:  
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для частинок деревини та біомаси, близьких за формою до циліндричної:  
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для частинок біомаси, близьких за формою до плоскої: 
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де 
еф'




ii

d
Bi   – критерій Біо,   – геометричний фактор форми, для частинок біомаси 

визначався за формулою 3

2
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dlФ / , 

i
l  – довжина частинок окремої 

фракції, для частинок торфу = 1,1 згідно з рекомендаціями С. К. Самогіна. 
За результатами експериментальних досліджень значення коефіцієнта ефективної 

теплопровідності в даній роботі становили 
теф, =0,11 Вт/(м∙К) та 

беф,
 =0,222 Вт/(м∙К). 

Рівняння руху частинок заданої фракції окремого компонента суміші складено з 
урахуванням локальних характеристик несучого потоку, зміни маси частинки 
внаслідок зменшення її вмісту вологи, враховує дію на частинку сил тяжіння, опору 
середовища і тиску несучого потоку та отримано шляхом вираження маси частинки 
через її вологовміст, що дозволило зв’язати кінетику руху частинок заданого розміру 
окремої складової композиційної суміші та кінетику їх зневоднення: 
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Величина коефіцієнтів аеродинамічного опору, що входить в рівняння (17), 
розраховувалася з врахуванням впливу їх взаємодії та ущільнення руху потоку 
внаслідок впливу стінок апарату, відповідно до рекомендацій С. В. Карпушкіна та 
С. К. Самогіна. Верифікація розрахункових значень коефіцієнтів аеродинамічного 
опору для частинок рослинної біомаси проведена шляхом порівняльного аналізу 
швидкостей початку псевдозрідження, визначених з рівняння (17), та за емпіричною 
формулою С. Н. Свєткова. 

Залежність температури та вологовмісту сушильного агента від зміни 
вологовмісту суміші було визначено з рівнянь теплового та матеріального балансу 
для елементарної ділянки аеродинамічної сушарки з урахуванням локальних значень 
вологовмісту компонентів суміші з припущенням, що вся волога, видалена з 
композиційної суміші, переходить у вигляді пари в сушильний агент: 
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де N, M – кількість фракцій торфу і біомаси за результатами ситового аналізу; iK т , 

бiK  – масова частка частинок торфу і біомаси заданої фракції в межах одного 
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компоненту; 
с.а. p,с – теплоємність сушильного агента. 

Для врахування зміни швидкості газу в результаті інтенсивного випаровування 
вологи з суміші використано рівняння Менделєєва-Клапейрона, записане відносно 
системи газ-водяна пара: 

)273)(622,0(

)273)(622,0(

0с.а.0.с.а

с.а.с.а.

0с.а.с.а.
ТD

ТD
VV




  , (20) 

де 
0с.а.

Т , 
0с.а.

V , 
0с.а.

D , 
с.а.

Т , 
с.а.

V , 
с.а.

D  – відповідно температура, швидкість та вологовміст 

сушильного агента на початковій і локальній ділянці аеродинамічної сушарки. 
Задача динаміки руху потоку сушильного агента з дисперсними частинками 

композиційної суміші вирішувалася у спрощеній одномірній постановці. Обертання 
несферичних часток не враховувалося. Для вирішення системи рівнянь 
застосовувався метод контрольного об'єму. Зміна параметрів композиційної суміші 
та сушильного агента визначалася в межах кожного контрольного об’єму. Час 
перебування окремої частки суміші 

i
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де 
i

V  – швидкість частинки композиційної суміші на вході в контрольний об’єм; 

ii
V   – прискорення частинки в межах контрольного об’єму; dl  – висота лінійного 

контрольного об’єму при постійному перетині апарату. 
Для перевірки адекватності моделі за F- критерієм результати розрахунків 

зіставлялися з даними вимірювання температури сушильного агента Тсер і середнього 
вологовмісту суміші Wсер в перетинах з координатами L=2 м, 4 м і 5 м аеродинамічної 
сушарки комплексу виробництва брикетів ТОВ «БРИКЕТ-ЦЕНТР», пгт. Сосниця, 
Чернігівської області. Встановлено, що з прийнятим рівнем статистичної значущості 
α=5 % представлена модель адекватна та може бути застосована для розрахунків на 
стадії проєктування сушильного обладнання, його налагодження та модернізації. 

В розрахунках за математичною моделлю були прийняті вихідні дані, що 
відповідають умовам технологій виробництва ПТТ та ПТБ: температура сушильного 
агента Тс.а.0=400–800 С, вологовміст торфу та біомаси 0т

W = 0б
W =1,0 кг вол./кг с. р., 

співвідношення витрати сухої речовини до сухого сушильного агента Х=0,2–
0,4 кг с. р./кг с. пов., швидкість сушильного агента 

0гV =25 м/с, діаметр корпусу 

сушарки Dкорп=0,3–0,4 м, початковий вологовміст сушильного агента 
Dс.а.0=0,025 кг вол./кг с. р., вміст торфу в суміші т=0 %, 40 %, 60 %, 100 %. 
Композиційна суміш формувалася з торфу і деревини сосни після першої і другої 
стадій подрібнення.  

Результати розрахунків показали, що у випадку сушіння в аеродинамічних 
сушарках як однокомпонентних, так і композиційних поліфракційних сумішей торфу 
і деревини після одностадійного подрібнення середній вологовміст суміші Wсер на 
виході із сушарки довжиною 30 м досягав значення 0,28–0,34 кг вол./кг с. р., а 
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пофракційна вологорізниця складала 0,6 кг вол./кг с. р. Встановлено, що саме крупні 
фракції торфу і біомаси із середнім розміром понад 1 мм не досягають оптимального 
вологовмісту. Введення двостадійного подрібнення дає змогу в процесі сушіння 
зменшити середній вологовміст до рівня 0,18–0,22 кг вол./кг с. р., але вологорізниця 
залишається на попередньому рівні. 

Встановлено, що зниження концентрації дисперсної фази в сушильному агенті на 
0,05 кг с. р./кг с. пов. дає змогу знизити кінцевий вологовміст суміші в середньому на 
0,075 кг вол./кг с. р., а при концентрації Х=0,2 кг с. р./кг с. пов. вологовміст досягає 
значення 0,2 кг вол./кг с. р., проте продуктивність сушарки за сухим продуктом Gсер 
знижується у 2 рази, що істотно обмежує застосування даного способу зниження 
кінцевого вологовмісту суміші лише тими випадками, коли стадія сушіння не лімітує 
продуктивність всієї лінії (рис. 18). Зменшення швидкості у висхідних каналах 
аеродинамічної сушарки реалізує в апараті гравітаційно-сепараційний ефект і дає 
змогу збільшити час перебування в апараті саме крупних вологих часток, що технічно 
може бути реалізовано шляхом розширення перерізу висхідних каналів (рис. 18). 
Показано, що підвищення початкового вологовмісту на 20 % веде до зростання 
кінцевого вологовмісту на 34 % (рис. 18). Зменшення початкової температури 
сушильного агента у 2 рази веде до підвищення кінцевого вологовмісту сировини у 
2,2 раза, але витрата теплоти на випаровування зменшується на 16 %, що свідчить про 
підвищення ефективності використання сушильного агента (рис. 18).  

 

 

Встановлено, що найбільш ефективно працюють перші 5–7 м робочої довжини 
сушарки – «ділянка розгону», де середнє напруження за випареною вологою 
перевищує 1000 кг вол./м3, далі на «ділянці стабілізації» знижується до 100–
200 кг вол./м3. Запропоновано використовувати на початку сушіння сушильний агент 
з низьким потенціалом для підсушування переважно дрібної фракції, що дає змогу 
частково вирівняти напруження за випареною вологою по довжині сушарки 

 

Рис. 18. Вплив 
параметрів процесу 
сушіння 
композиційної 
суміші на основі 
фрезерного торфу з 
вмістом деревини 
сосни 40% на 
кінцевий 
вологовміст 
сировини, питомі 
витрати теплоти та 
продуктивність 
сушарки за сухою 
речовиною 
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(рис. 19,а, табл. 1). Поєднання конструкційних рішень схеми з розширенням 
висхідних каналів та схеми з комбінованим рухом сушильного агента по секціях 2–
3–4–1 (рис. 19,а) дає змогу знизити значення вологовмісту сировини до 0,16 кг/кг с. р. 
та пофракційну вологорізницю суміші до рівня 0,3 кг/кг с. р. при зниженні 
енерговитрат до 22 %. Близьких результатів за показниками кінцевого вологовмісту 
та питомих витрат теплоти на випаровування можна досягти шляхом поєднання 
стадій сушіння з проміжною стадією подрібнення (рис. 19,б, табл. 1). Реалізація 
останньої схеми забезпечує вже після другої секції сушарки кондиційну вологість 
сировини, зниження значення кінцевого вологовмісту сировини на 53 % та 
пофракційну вологорізницю суміші не більше 0,4 кг вол./кг с. р. при зниженні 
енерговитрат на 18 % в порівнянні з прямоточною аеродинамічною сушаркою. 

 
 

 

Рис. 19. Залежність зміни по довжині сушарки вологовмісту сировини, температури 
сушильного агента та напруження за випареною вологою для композиційної 
поліфракційної суміші торфу і деревини першої стадії подрібнення: а – схема з 
розширенням висхідних каналів та комбінованим рухом сушильного агента; 
б – схема сушарки з проміжною стадією подрібнення. Середній розмір фракції торфу: 
Т(6) – 6 мм, Т(3) – 3 мм, Т(1) – 1 мм, Т(0,25) – 0,25 мм; деревини сосни: Д(6) – 6 мм, 
Д(3) – 3 мм, Д(1) – 1 мм, Д(0,25) – 0,25 мм 
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Таблиця 1. 
Показники ефективності роботи комбінованих схем аеродинамічних сушарок 

Конструкція сушарки 
Q, 

кДж/кг 
G, кг 

с. р./год 
Wсер,  

кг вол./кг с. р. 
З розширенням висхідних каналів 3600 980 0,19 
З рухом сушильного агента по секціях 2–3–4–1 3890 1080 0,27 
З комбінованим рухом матеріалу по секціях 2–1–3–4 та 
рухом сушильного агента по секціях 3–4–1–2 

3815 1040 0,255 

З розширенням висхідних каналів та комбінованим 
рухом сушильного агента по секціях 2–3–4–1 

3350 1000 0,16 

З проміжною стадією подрібнення 3510 980 0,15 
 

З використанням напівемпіричної математичної моделі на базі кінетичного 
рівняння сушіння дисперсних матеріалів проведено моделювання та розрахунок 
параметрів процесу сушіння для дослідного зразка барабанної сушарки СК–3 з 
наступними конструкційними розмірами: робочий діаметр барабана Dбар=1,7 м, 
довжина Lбар=11 м, лопатеві розподіляючі пристрої – 36 од. Базовими параметрами 
процесу прийнято Tс.а.0=250 °С, n=4 об./хв, dсер=2 мм. Обґрунтовано застосування 
способу регулювання продуктивності шляхом динамічної зміни кута нахилу барабана 
сушарки в межах –3°<β<3°, суміщеного зі зміною швидкості обертання барабана, 
температури сушильного агента в межах 250–400 °С або регулюванням дисперсного 
складу матеріалу шляхом введення частки МА складової, що дає змогу підвищити 
продуктивність в граничних значеннях до 85 кг вол./(м3·год) (рис. 20).  

Запропоноване рішення сприяє збільшенню кількості циклів конвективного 
сушіння окремих часток біомаси, та, відповідно, підвищенню ступеня заповнення 
барабана, реалізації ефекту вибіркового сушіння вологої сировини та підвищенню 
часу перебування крупних часток в барабані, загальному підвищенню ефективності 
використання сушильного агента, що приводить до зменшення питомих витрат 
теплоти на випаровування вологи в межах: 4750–5000 кДж/кг при суміщенні 
регулювання кута нахилу з регулюванням кількості обертів; 5000–5900 кДж/кг при 
суміщенні з регулюванням температури сушильного агента; 4700–5200 кДж/кг у 
випадку регулювання дисперсного складу, що відповідає підвищенню 
енергоефективності установки на 10–24 %. Результати дослідження використані 
ТОВ «БМ-ІНЖИНІРІНГ» при розробці проєктної документації сушильного 
комплексу СК-3 з динамічним регулюванням кута нахилу сушильного барабана та 
виготовленні дослідного зразка на замовлення ТОВ «Центр Технології 
деревообробки». 

Дослідження режимів екстракції ГР з торфу за традиційною технологією та в 
кавітаційному пульсаційному екстракторі ЕІ–10 з використанням методу ДІВЕ 
(рис. 21) показали, що за кавітаційного способу екстракції криві зміни концентрації 
ГР в розчині вже за температури екстракції вище 60 С збігаються, а максимальна 
концентрація за часу обробки 60 хв знаходиться в інтервалі значень 2,08–2,22 %, 
причому вже через 20 хв обробки в розчині досягається концентрація 1,8–1,94 %. 
Відповідно, недоцільно підвищувати температуру суспензії вище 60 С, а кавітаційну 
обробку слід робити протягом 20–40 хв, що відповідає максимальним 
енерговитратам 3,6 кВт·год/т суспензії. 
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Рис. 20. Вплив способу регулювання на продуктивність барабанної сушарки та 
енерговитрати процесу (стрілкою вказано тенденцію зміни продуктивності та 
енерговитрат) 

Після процесу екстракції, центрифугування та відділення розчину гуматів від 
твердого залишку, вологість останнього становила 78–82 %, а, відповідно, ступінь 
вилучення ГР за вмісту гуматів в торфі не менше 30 % та концентрації в розчині не 
більше 3 % обмежені величиною 72±2 % у відношенні до загального вмісту гуматів, 
або 21±1,5% до вмісту сухого вихідного торфу. Збільшення концентрації лугу та 
зменшення гідромодуля веде до підвищення питомих витрат лугу на виробництво 
гуматів та зменшення ступеня вилучення через високу залишкову вологість твердого 
залишку. Встановлено, що висока вологість твердого залишку після екстракції, який 
планується використовувати в ролі ХА торфу як зв’язуюче в ПТТ, накладає ряд 
технологічних обмежень через складність приготування композицій на його основі, а 
примусове зневоднення композицій зі вмістом вологого ХА торфу вище 10 % в 
сушильному обладнанні є технічно та економічно необґрунтованим. Разом з тим вологість 



31 
 

твердого залишку збігається з вологістю торф’яних покладів, технологія зневоднення яких 
реалізується шляхом польового сушіння на торфобрикетному заводі (ТБЗ), і є досить 
глибоко вивчена та відпрацьована.  

Теплотехнічний аналіз ХА торфу показав як підвищення зольності до 26 %, так і 
спадання до 8–11 % при збільшенні теплоти згоряння зразків в останньому випадку 
до 18 МДж/кг. Встановлено, що внаслідок інтенсивної гідродинамічної обробки 
відбувається диспергування та руйнування торф’яних частинок і їх агломератів, 
вивільнення та відокремлення від органічної частини торфу частинок золи, які 
внаслідок більшої питомої ваги осаджуються, і їх концентрація в процесі 
відстоювання збільшується в нижній частині шару вологого твердого залишку, а 
верхня частина збагачується органічною горючою складовою. Це явище можна 
використовувати для зменшення зольності та підвищення теплоти згоряння залишку 
торфу, для чого необхідно передбачити на стадії відстоювання можливість відділення 
високозольного осаду від основної маси ХА торфу. 

В шостому розділі обґрунтовано склад та розроблено апаратно-технологічні 
схеми енергоефективних технологічних комплексів виробництва композиційного 
ТТП та добрива, а також виробництва однокомпонентного та композиційного ПТБ та 
ПТТ. Представлено опис додаткових стадій, обладнання та режимів його роботи, 
розраховані інтегральні показники енергетичної та економічної ефективності 
запропонованих технічних рішень.  

В схему ділянки екстракції ГР та хімічної активації торфу (рис. 22) включено 
кавітаційний екстрактор типу ЕІ, в якому поєднуються процеси диспергування та 
екстракції. Дане технічне рішення дало змогу інтегрувати ділянку в технологічний 
цикл ТБЗ та вилучати до 72 % ГР з торфу для виробництва добрива, а твердий 
залишок після екстракції (ХА торф) використовувати як зв’язуюче в складі 
композиційного палива (рис. 23). Особливістю технології є застосування польового 
сушіння ХА торфу шляхом вивезення на торф’яні поля, розподілу по їх поверхні та в 
такий спосіб формуванні композиційної торфосуміші з вмістом ХА торфу до 50 % в 
процесі природного сушіння із застосуванням фрезерного способу видобутку. В 
схему комплексу включені ділянки та додаткове обладнання МА та ТВА, що дає 
змогу виробляти як однокомпонентне, так і композиційне паливо та цілеспрямовано 
регулювати якісні показники палива, забезпечити енергоефективне пресування без 
суттєвих змін застосованого пресового обладнання в межах допустимих параметрів 

 

Рис. 21. Залежність 
концентрації ГР в 
розчині від часу 
екстракції:  

а – концентрація 
лугу 1 %; 
б – концентрація 
лугу 3 % 
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його роботи та у випадку впровадження нових типів енергозберігаючого пресового 
обладнання. 

 

 

Рис. 22. Апаратно-технологічна 
схема ділянки екстракції ГР та 
хімічної активації торфу: 
1 – екстрактор ЕІ; 2 – пульсуюча 
головка; 3 – збірник лугу; 
4 – збірник пульпи; 5 – мішалка; 
6, 9, 12 – насос; 7 – центрифуга 
ОГШ; 8 – збірник розчину ГР; 
10 – сепаратор; 11 – збірник 
очищеного розчину ГР 

 
Рис. 23. Апаратно-технологічна схема енергоефективного технологічного комплексу 
виробництва композиційного ТТП та добрива: 1, 2, 18, 19, 30 – бункер фрезерного 
торфу, вологої та сухої МА біомаси, композиційної суміші, сировини для екстракції; 
3, 4, 9, 29 – стрічковий конвеєр; 5 – система дробарок; 6, 7 – грохот; 8 – магнітний 
уловлювач; 10, 13 – бункер топки та сушарки; 11, 14 – шнековий живильник топки та 
сушарки; 12 – топка; 15, 16 – секція аеродинамічної сушарки з шахтним млином; 
17 – циклони першого та другого ступенів очищення; 20 – обертовий перемішувач; 
21 – шнековий дозатор; 22 – конвеєр подачі сировини; 23 – скрубер мокрого 
очищення; 24 – апарат ТВА (ТА); 25 – котел-парогенератор; 26 – прес; 27 – конвеєр 
готової продукції; 28 – бункер готової продукції; 31 – екстрактор типу ЕІ; 
32 – реактор з мішалкою; 33 – насос; 34, 35 – електропривід та центрифуга типу 
ОГШ; 36 – бак розчину гуматів; 37 – кран трипозиційний; 38, 39 – живильники подачі 
ХА торфу в сушарку та в бункер ХА торфу; 40 – бункер ХА торфу; 
41 – самоперекидні вагони типу ТСВ 
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За наведеною технологією ТБЗ працює не більше чотирьох місяців переважно 
літнього періоду на фрезерному торфі, одночасно виробляється гумінове добриво. В 
цей період доцільно застосовування ділянок МА та ТВА для покращення умов 
гранулоутворення. В інший період виробляється виключно ПТТ з композиційної 
суміші фрезерного та ХА торфу та з домішкою біомаси за необхідності зменшення 
зольності палива, що забезпечує енергоефективні умови гранулоутворення. 
Собівартість виробництва гуматів за даною схемою знижується в 3,5–3,8 раза.  

Апаратно-технологічна схема енергоефективного комплексу виробництва 
однокомпонентних та композиційних ПТБ (рис. 24) розроблена на базі технологічної 
схеми типової комбікормової технології виробництва паливних гранул або брикетів з 
врахуванням результатів досліджень. В схему введено стадії МА та ТВА, 
застосовується барабанна сушарка СК-3 з динамічним регулюванням кута барабана, 
система аспірації дообладнана ділянкою тонкого очищення для вловлювання та 
повернення МА фракції в технологічний процес. В технології забезпечується 
підтримання МА складової в сировині на рівні не нижче 30 % загальної маси 
сировини та температурна стабілізація режиму пресування, що є умовами сталого 
виробництва біопалива в річному циклі роботи підприємства. 

 

  
 

Рис. 24. Апаратно-технологічна схема енергоефективного технологічного комплексу 
виробництва ПТБ: 1, 22 – механізований склад «рухома підлога»; 
2, 4, 6, 9 – пневмотранспортер; 3 – молоткова дробарка; 5 – просіювач з розміром 
сита 6 мм; 7 – диспергатор шнековий стадії МА; 8 – просіювач з розміром сита 0,2 мм; 
10 – сушарка барабанна СК–3 з регулюванням кута нахилу барабана; 11 – циклон; 
12 – активний циклон тонкого очищення; 13, 15 – бункер накопичувач МА фракції; 
14 – апарат ТВА (ТА); 16, 17 – пресгранулятор (брикетер); 18 – охолоджувач-
сепаратор; 19 – ділянка фасування; 20 – склад готової продукції; 21 – рубальна 
машина; 23 – живильник; 24 – теплогенератор з теплообмінним апаратом (ТОА); 
25 – парогенератор. 
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Встановлено, що впровадження стадій механічної активації, температурної або 
температурно-вологісної активації сировини перед пресуванням та енергоефективних 
сушарок в технологіях виробництва біопалива забезпечує зниження енерговитрат 
теплової енергії на виробництво тонни палива на 7,5–14 %, електричної на 8–16 %. 
Розрахунковий укрупнений річний економічний ефект від впровадження складає 
0,294–1,27 млн грн. Впровадження стадій механічної, температурно-вологісної та 
хімічної активації торфу на торфобрикетному заводі та комплексна переробка торфу 
на паливо та добриво забезпечує зниження питомих витрат електричної енергії на 
25 % на тонну брикетів, зниження енерговитрат теплової енергії на виробництво 
тонни розчину гумату на 81 % при підвищенні витрат електричної енергії на 20 %, 
укрупнений річний економічний ефект становить 62,7 млн грн. 

ВИСНОВКИ 

Дисертаційна робота спрямована на розв’язання важливої науково-прикладної 
проблеми підвищення енергетичної ефективності технологій виробництва біо- та 
торфопалива шляхом наукового обґрунтування способів активації сировини та 
методів впливу на процес гранулоутворення, комплексного теплотехнічного й 
енергетичного аналізу технології та розроблення сукупності заходів, методів, 
способів, конструкційних та схемних рішень для зниження витрат енергетичних і 
матеріальних ресурсів на базових стадіях виробництва пресованого палива. 

Найбільш вагомі наукові та практичні результати роботи: 
1. Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено, що ефективність 

використання досліджених методів активації сировини за показником потребної 
роботи пресування зростає в ряду ХП  МА  ТА  МТА  ХА  ТВА  МА+ТВА, 
причому найбільш енергоефективними є методи ХА та ТВА суміщений з МА, 
використання яких дає змогу зменшити тиск пресування в 4–8 разів та питому роботу 
пресування в 5–12 разів в порівнянні з МТА. Розроблено діаграми потребної роботи 
пресування та режимних параметрів тиску, механічної, температурної, температурно-
вологісної активації сировини для отримання заданої густини та міцності 
однокомпонентного та композиційного ПТБ та ПТТ, застосування яких дає змогу 
визначити напрями вдосконалення окремої технологічної лінії. 

2. Експериментально встановлено, що використання в композиційній суміші 
активованої складової іншого виду біомаси за умови МА, МТА та ТВА покращує 
якісні показники ПТБ та має визначальну роль, наближаючи показники міцності та 
густини до показників однокомпонентної суміші, яка за видом біомаси відповідає 
активованій складовій.  

3. Підтверджено положення щодо зв'язку між зміною ЕЕА термічного 
розкладання біополімерів у пресованому паливі та утворенням за їх участі нових 
міжмолекулярних зв’язків і реакцій молекулярних зшивок,  запропоновано зміну ЕЕА 
та етапності термічного розкладання окремих біополімерів використовувати як 
достатньо точні критерії утворення міжмолекулярних зв’язків та зшивок молекул за 
їх участю, що покладено в основу розробленої методики дослідження механізмів 
гранулоутворення з використанням неізотермічного аналізу пресованих палив. 

4. Експериментально встановлено, що за умови ХП, МА та, в окремих випадках, 
ТА і МТА механізм гранулоутворення ґрунтується на міжмолекулярних зв’язках за 
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участю полісахаридів геміцелюлози, а участь лігнінової складової незначна. 
Активація лігнінової складової та утворення міцних термостійких зв’язків за її участі 
спостерігається за умови залучення методів ТА, МТА та ТВА. Для однокомпонентних 
та композиційних ПТТ за зазначених методів характерним є збільшення кількості 
міцних зв’язків за участю ароматичної складової ГР. 

5. Показано, що низька термічна та механічна стійкість утворених зв’язків за умов 
ХП, МА та, в окремих випадках, ТА і МТА накладає обмеження на використання 
ПТБ, оскільки в умовах нагрівання до температури початку термічного розкладання 
геміцелюлози ПТБ втратить свої міцнісні властивості, що при використанні в 
котельному обладнанні призведе до передчасного руйнування ПТБ, посипання через 
решітку та виносу калорійної складової з зони горіння. 

6. Експериментально встановлено, що в ХА торфі за температур 800–900 С в 
присутності лужного середовища, яке виникає в торфі в наслідок хімічної активації, 
проходить реакція утворення нової фази силікату кальцію, що збільшує імовірність 
шлакування золи в топковому просторі котельного обладнання. В композиціях на 
основі торфу фрезерного з вмістом ХА торфу до 50 % не виявлено ознак утворення 
силікатів, що задовольняє умовам виготовлення ПТТ.  

7. Сформульовано фізико-хімічні моделі механізмів гранулоутворення за методів 
МА, ТА, МТА, ТВА, а також ХА торфу за умови застосування його як зв’язуючого в 
композиційних ПТТ, які включають положення молекулярної теорії 
гранулоутворення з врахуванням полімерної природи біомаси, що створює наукове 
підґрунтя для вибору нових енергоефективних напрямів вдосконалення технологій 
виробництва твердого біо- та торфопалива. 

8. Запропоновано фізико-хімічну модель механізму гранулоутворення в 
пресованому біопаливі з використанням методу ТВА, яка полягає в переведенні 
частини біополімерів біомаси в рідкий, пластичний та вимушений в’язко-текучий 
стан під дією температури та тиску в присутності води як пластифікатора, 
проникненні зазначених біополімерів у твердий поровий простір часток біомаси з 
наступним охолодженням, десорбцією вологи, полімеризацією та склуванням. Метод 
забезпечує високу якість гранул за тиску в межах 10–40 МПа, що в 4–8 разів менше 
за тиск в умовах інших методів активації для отримання якісного біопалива. На спосіб 
виготовлення біопалива отримано патенти на винахід № 107055, № 116663. 

9. Відзначено важливу роль температури пресування та вмісту мікрофракції в 
процесах гранулоутворення. Показано, що сезонне коливання температурного 
режиму пресування, викликане кліматичними умовами, та втрата мікрофракції в 
системі аспірації можуть призводити до зростання потребної роботи пресування в 
1,46–2 рази та спричинити зменшення продуктивності та зростання відмов пресового 
обладнання.  

10.  Розроблено рекомендації щодо створення енергоефективних технологій 
виробництва ПТБ та ПТТ: включати в технологічну схему ділянку МА для 
забезпечення не менше 30 % активованої складової з середнім розміром не більше 
200 мкм, включати ділянку ТА сировини та проводити активацію перед пресуванням 
за температури 100–150 °С, або ділянку ТВА, застосовувати устаткування тонкого 
очищення в системі аспірації для організації виділення, збору та повернення 
мікрофракції в технологічний цикл. 
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11.  З використанням методики енергетичного аналізу стадії подрібнення 
обґрунтовано схеми двостадійного подрібнення з механічною активацією частини 
сировини на другій стадії, що забезпечують зниження енерговитрат до 40%.  

12.  Теоретично обґрунтовано конструкції енергоефективних аеродинамічних 
сушарок з комбінованим рухом сушильного агента та розширенням висхідних каналів 
і схеми з розділенням стадій сушіння проміжною стадією подрібнення та механічної 
активації, які забезпечують мінімальну пофракційну вологорізницю сировини та 
зниження до 22% питомих енерговитрат на сушіння в порівнянні з прямоточною 
сушаркою. 

13.  Теоретично обґрунтовано режими роботи та конструкцію енергоефективної 
сушарки з динамічним регулюванням кута нахилу барабана, що забезпечує 
розширення діапазону регулювання вологопродуктивності в межах 30–
85 кг вол./м3год та підвищення енергоефективності установки до 24 %. 

14.  Розроблено апаратно-технологічні схеми енергоефективних комплексів 
виробництва однокомпонентного та композиційного біо- та торфопалива. 
Впровадження стадій механічної та температурної або температурно-вологісної 
активації сировини перед пресуванням та енергоефективних сушарок забезпечує 
зниження енерговитрат теплової енергії на виробництво одинці продукції на 7,5–
14 %, електричної – 8–16 %, економічний ефект від впровадження складає 0,294–
1,27 млн грн/рік. 

15.  Розроблено інноваційну ресурсозберігаючу технологію комплексної 
переробки торфу на паливо та добриво, що дозволило вилучати до 72 % гумінових 
речовин з торфу для виробництва високоефективного добрива, а залишок хімічно 
активованого торфу після екстракції використовувати в складі композиційного 
палива як зв’язуюче, економічний ефект від впровадження технології на ТБЗ та 
диверсифікації виробництва складає 62,7 млн грн/рік. 

16.  Результати наукової роботи впроваджено при виготовленні дослідного зразка 
барабанної сушарки СК-3 та апарату ТВА підприємством ТОВ «БМ-ІНЖИНІРІНГ», 
м. Красноград; методи активації та конструкції аеродинамічних сушарок апробовано 
та впроваджено на ТОВ «НОВА ЕНЕРГІЯ», пгт. Лужани, Чернівецької області; 
ТОВ «НАША ЕНЕРГІЯ» та ТОВ «БРИКЕТ-ЦЕНТР», пгт. Сосниця, Чернігівської 
області; ТОВ «ІНТЕРСОРС», м. Берегове; ліцензію на технологію виробництва з 
переробки торфу на добрива і паливо та патенти України № 117651 і № 116663 
продано Інституту технологій ГФС В’єтнаму. 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА ІНДЕКСИ 

Р – тиск пресування, МПа; А – питома робота, кДж/кг;  – ступінь ущільнення 
сировини;  – міцність на опір ударним навантаженням, %;   – густина, кг/м3; 

Т – температура, С; a – коефіцієнт температуропровідності, м/с2; еф – ефективний 
коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м∙К); W  – вологовміст кг вол./кг с.р.; R – радіус 
частинок, м; Hi = δi/2 – половина найменшого лінійного розміру плоскої частинки, м; 
r – локальний радіус, м;  – ступінь конверсії біопалива; h – локальна координата в 

межах сухої зони плоских частинок, м; випr  – питома теплота випаровування вологи, 
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кДж/кг; d – діаметр частинок, розмір фракції, м; δi – товщина плоских частинок, м; 

V – швидкість, м/с;  – локальна координата границі фронту випаровування, м; 
  – коефіцієнт аеродинамічного опору; Х – масова концентрація сухої речовини 

композиційної суміші в сушильному агенті, кг с. р./кг с. пов.;   – масова 

концентрація сухого компоненту в композиційній суміші; dекв.i  –  еквівалентний 
діаметр частинки i-ої фракції;  – час, с; G – продуктивність за сухою речовиною, 
т/год; Q – витрата теплоти на кг випареної вологи, кДж/кг;  – кут нахилу барабана 
сушарки, град.; E – енергія активації, кДж/моль; n – частота обертів барабана, об./хв. 
Індекси: i – порядковий номер фракції за середнім розміром в поліфракційній суміші; 
f – фазовий перехід; y – лінійна координата елементарної ділянки аеродинамічної 
сушарки; еф – ефективний; с. р. – суха речовина; 0 – вихідний параметр; б – біомаса; 
т – торф; с.а. – сушильний агент; сер – середній; корп – корпус; бар – барабан.  
Скорочення: ПТБ – пресоване тверде біопаливо; ПТТ – пресоване тверде 
торфопаливо; ГР – гумусові речовини; ТГЗ – термогравіметрична залежність; 
ДТА – крива диференційного термічного аналізу; ХП – холодне пресування; 
МА – механічна активація; ТА – температурна активація; МТА – механо-
температурна активація; ТВА – температурно-вологісна активація; ХА – хімічна 
активація; ЕЕА – ефективна енергія активації; с. пов. – сухе повітря; с. р.– суха 
речовина; вол. – волога. 
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АНОТАЦІЯ 

Корінчук Д. М. „Наукові основи енергоефективних технологій виробництва 
твердого біо - та торфопалива”. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 
спеціальністю – 05.14.06 „Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика” 
(144 – Теплоенергетика). – Інститут технічної теплофізики Національної академії 
наук України, місто Київ, 2021. 

В дисертаційній роботі представлено розв’язання науково-прикладної проблеми 
підвищення енергетичної ефективності технологій виробництва біо- та торфопалива, 
яке полягає в науковому обґрунтуванні з позиції активації сировини методів впливу 
на процес гранулоутворення, комплексному теплотехнічному та енергетичному 
аналізі стадій виробництва та розробленні заходів, методів, способів, конструкційних 
та схемних рішень для зниження енергетичних і матеріальних витрат та забезпечення 
сталого виробництва пресованого палива в цілорічному циклі роботи підприємств. В 
роботі представлено математичні та напівемпіричні моделі процесів, застосовані для 
енергетичного аналізу стадій подрібнення, високотемпературного сушіння та 
пресування; розроблено методологічні засади дослідження впливу методів 
механічної, температурної, температурно-вологісної, хімічної активації та параметрів 
пресування на утворення міжмолекулярних зв'язків та молекулярних зшивок; 
розроблено діаграми потребної роботи пресування однокомпонентних та 
композиційних біо- та торфопалив; в результаті узагальнення результатів 
дослідження сформульовано фізико-хімічні моделі механізмів гранулоутворення за 
досліджених методів активації, які включають положення молекулярної теорії 
гранулоутворення з врахуванням полімерної природи біомаси та торфу; визначено 
енергоефективні режими пресування, які забезпечують зниження енерговитрат 
пресування до 12 разів та найвищі показники палива за густиною та міцністю для всіх 
досліджуваних видів сировини; обґрунтовано схемні рішення стадії подрібнення, які 
забезпечують до 40 % зниження енергоспоживання; розроблено конструкції та 
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режими роботи енергоефективних сушарок аеродинамічного та барабанного типу, які 
забезпечують зниження енерговитрат на 22%; обґрунтовано склад ділянки та режими 
екстракції гуматів та хімічної активації торфу для інтегрування в технологічний цикл 
торфобрикетного заводу. Представлено апаратно-технологічні схеми 
енергоефективних комплексів виробництва біопалива та комплексної переробки 
торфу на паливо і добриво. 

Ключові слова: неізотермічний аналіз, тверде біопаливо, торф, енергоефективні 
режими, температуро-вологісна активація, механічна активація, високотемпературне 
сушіння. 

SUMMARY 

Korinchuk D. M. „ Scientific fundamentals of energy efficient technologies of solid bio- 
and peat fuels production”. – Qualifying scientific work of the manuscript rights-based. 

Thesis for a Doctor of Science Degree by specialty 05.14.06 – „Engineering 
thermophysics and industrial heat power engineering” (144 – Heat power engineering). – 
Institute of Engineering Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, 
Kyiv, 2021. 

In the thesis, the scientific and applied problem of increasing the energy efficiency of 
technologies of bio- and peat fuels production is solved by scientific substantiation of 
methods for influence on the granulation process from the standpoint of raw materials 
activation; complex thermal and energy analysis of production stages and development of 
measures, methods, ways, design and circuit solutions for reducing energy and material 
expenses and ensuring sustainable production of pressed fuel in the year-round cycle of 
enterprises.  

The paper presents mathematical and semi-empirical models of processes used for 
energy analysis of stages of grinding, high-temperature drying and pressing; methodological 
bases for research of influence of methods of mechanical, temperature, temperature-
humidity, chemical activation and parameters of pressing on formation of molecular 
communications and molecular crosslinks are developed; diagrams of necessary work for 
pressing of one-component and composite bio- and peat fuels are developed; as a result of 
generalization of research results, for the investigated methods of activation the physical 
and physicochemical models of mechanisms of granulation formation are formulated, which 
include provisions of the molecular theory of adhesion taking into account the polymeric 
nature of biomass and peat; energy-efficient pressing modes were determined, which 
provide reduction of pressing energy consumption by up to 12 times and the highest fuel 
indicators in terms of density and strength for all investigated types of raw materials; circuit 
solutions of the grinding stage are substantiated, which ensure up to 40% reduction of energy 
consumption; designs and operational modes of energy-efficient dryers of aerodynamic and 
drum type are developed, which ensure reducing energy consumption by 22%; the 
composition of the section and the modes of humate extraction and chemical activation of 
peat for integration into the technological cycle of the peat briquette plant are substantiated. 
Hardware-technological schemes of energy-efficient complexes of biofuel production and 
complex peat processing into fuel and fertilizer are presented. 

Keywords: non-isothermal analysis, solid biofuel, peat, energy efficient modes, 
temperature-humidity activation, mechanical activation, high-temperature drying. 


