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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.
Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-прикладної проблеми
зниження витрат енергетичних і матеріальних ресурсів базових стадій технологій
виробництва біо- та торфопалива.
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
та включають ділянки подрібнення, високотемпературного сушіння і пресування. В
технологіях переважно застосовуються сушарки аеродинамічного та барабанного
типу, а пресування відбувається в пресах-брикетерах та грануляторах з
циліндричною або плоскою матрицею. Паливо, виготовлене з біомаси деревини,
лузги соняшника, соломи та торфу становить понад 90% в загальному обсягу
виробленого альтернативного пресованого палива в Україні.
Відмінності в компонентному складі різних видів сировини біо- та
торфопалив потребують застосування високих тисків пресування для забезпечення
якості паливних брикетів та гранул, що спричиняє підвищення енергетичних
витрат. Встановлено, що 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
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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.
Узагальнення теоретичного та практичного досвіду попередніх досліджень
дало змогу розробити підхід до аналізу методів впливу на процес гранулоутворення
з позиції активації біомаси та торфу з метою досягнення максимальної реакційної
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здатності сировини. Запропоновано модель розрахунку енерговитрат пресування
біомаси та торфу на базі основного рівняння пресування, розробленого
І. Я. Федоренком, 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. Вперше експериментально досліджено вплив методів
механічної, температурної, механо-температурної, хімічної та температурновологісної активації сировини на показники густини, міцності та питомої роботи
пресування однокомпонентних та композиційних палив з деревини сосни, соломи
пшениці, лузги соняшника та торфу, та встановлено залежність потребної роботи
пресування (мінімально необхідної кількості енергії для отримання гранул із
заданими властивостями методом пресування) від використаного методу активації.
Вперше розроблено методологічні засади та виготовлено спеціальне
обладнання для дослідження механізмів утворення зв'язків в пресованому біо- та
торфопаливі методами дериватографічного та неізотермічного аналізу за моделлю
Бройдо. Запропоновано критерії оцінки кількості утворення 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 гумінових речовин (у випадку торфу) в
пресованому за різних методів активації паливі, та зміни етапності періодів
термічного розкладання біополімерів. Це дало змогу встановити закономірності
перетворення біополімерних комплексів палива та їх роль в механізмах
гранулоутворення за різних методів активації. Вперше експериментально
визначено, що за умови холодного пресування, механічної активації сировини та, в
окремих випадках, температурної та механо-температурної активації механізм
гранулоутворення полягає в утворенні міжмолекулярних зв’язків переважно за
участю біополімерів геміцелюлози. Зв’язки характеризуються низькою міцністю та
термічною стійкістю, що вимагає на виробництві для забезпечення достатньої
міцності та густини палива використовувати високі тиски пресування з метою
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створення максимальної кількості точок контакту та молекулярних зв’язків в об’ємі
гранули.
Вперше встановлено, що найвищий ступінь активації лігнінової складової та
утворення міцних термостійких міжмолекулярних зв’язків та молекулярних зшивок
за її участі спостерігається із використанням методу температурно-вологісної
активації.

Використання

зазначеного

методу

характеризується

зниженням

енерговитрат пресування до 12 разів та найвищими показниками пресованого
палива за густиною та міцністю для всіх досліджуваних видів сировини. Вперше
експериментально встановлено, що завдяки високій зв'язуючій здатності торф'яної
композиції з вмістом від 10 до 50 % хімічно активованого торфу, використання її
при виготовленні якісного пресованого палива дає змогу зменшити енерговитрати
пресування до 5 разів як у випадку суто торф’яного палива, так і в сумішах з
біомасою, що забезпечується утворенням молекулярних зв'язків за участю хімічно
активованої аліфатичної та ароматичної складової молекулярної будови гумусових
речовин.

Використання

комплексного

підходу

до

вивчення

процесів

гранулоутворення за різних методів активації, який полягав в спільному аналізі
показників міцності, густини пресованого палива, енергетичних витрат на
пресування та зміни ефективної енергії активації термічного розкладання окремих
біополімерів вихідного та пресованого палива, дало змогу вперше сформулювати
фізико-хімічні моделі механізмів гранулоутворення, які включають положення
молекулярної теорії гранулоутворення з врахуванням полімерної природи біомаси,
що в цілому сприяє розвитку молекулярної теорії гранулювання, розширює
розуміння ступеню участі окремих біополімерних комплексів в процесах
гранулоутворення та впливу активаційних процесів на утворення міжмолекулярних
зв’язків і молекулярних зшивок в пресованому паливі та створює наукове підґрунтя
для вибору нових енергоефективних напрямів вдосконалення технологій
виробництва твердого біо- та торфопалива.
Вперше

показано,

що

низька

термічна

та

механічна

стійкість

міжмолекулярних зв’язків, утворених переважно за участю біополімерного
комплексу геміцелюлози в умовах холодного пресування та застосування методу
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механічної і, в окремих випадках, температурної та механо-температурної активації,
накладає обмеження на використання пресованого палива в котельному обладнанні,
оскільки нагрів до температури початку термічного розкладання геміцелюлози
призведе до втрати міцнісних властивостей, передчасного руйнування, просипання
через решітку та виносу калорійної складової із зони горіння.
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, що робить обов’язковою для України наявність ділянки
стабілізації температури сировини, механічної активації та устаткування тонкого
очищення в системі аспірації.
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 для організації виділення, збору та повернення
мікрофракції в технологічний цикл.
Використання методів активації біомаси та торфу у 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.
Узагальнення результатів досліджень О. П. Нанка, І. Г. Бойка, Є. В. Єфімова
дало змогу розробити методику енергетичного аналізу схемних рішень стадії
подрібнення та механічної активації сировини, що ґрунтується на гіпотезах
подрібнення. Обґрунтовано використання гіпотези Бонда та визначено залежності
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питомої роботи подрібнення для деревини сосни та торфу в молотковій дробарці. За
результатами

енергетичного

аналізу

схемних

рішень

стадії

подрібнення

встановлено, що для забезпечення механічної активації сировини в межах
споживаної потужності обладнання необхідно використовувати двостадійне
подрібнення з механічною активацією на другій стадії подрібнення частини
сировини не менше 30%. Обґрунтовано схему двостадійного подрібнення з
проміжною стадією сушіння та механічною активацією частини сировини,
реалізація якої забезпечує до 40% зниження енерговитрат на стадії подрібнення.
Введення в технологічний цикл стадії механічної активації сировини та
використання композиційних сумішей в технологіях виробництва пресованого
палива спонукає до пошуку ефективних заходів регулювання продуктивності
сушильного обладнання та визначення енергоефективних режимів його роботи при
змінних параметрах вхідної сировини, що вирішується із використанням методів
математичного моделювання.
В представленій роботі використовується напівемпіричний підхід до
моделювання процесу сушіння, який зустрічається в роботах П. В. Акуліча,
Н. Н. Гринчика. В. Є. Бабенка, Ю. А. Буєвича, Н. М. Шепчука. Вперше розроблено
математичну

модель

високотемпературного

сушіння

поліфракційної

однокомпонентної та композиційної суміші в аеродинамічній сушарці. Відповідно
до запропонованої моделі в матеріалі в процесі високотемпературного сушіння
утворюються «суха» і «волога» зони та відбувається поглиблення фронту
випаровування. Знаходження залежності кінетики сушіння суміші зводиться до
спільного вирішення рівнянь теплопровідності в сухій зоні частинок і теплового
балансу на границі фронту випаровування. Модель включає рівняння кінетики
сушіння деревинної, рослинної біомаси та торфу в залежності від форми часток
модельного тіла після подрібнення, рівняння стану сушильного агента та
гідродинаміки руху потоку. Вплив явищ дифузійного та конвективного
тепломасопереносу в сухій зоні частинок враховується введенням ефективних
параметрів,

які

знаходяться

експериментально.

При

розв’язанні

моделі

враховується фракційний і композиційний склад суміші та, з використанням методу
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контрольованих об’ємів, визначається локальна зміна пофракційного вологовмісту,
швидкості, температури суміші та сушильного агента, продуктивність за випареною
вологою по довжині сушарки та питомі витрати теплоти на процес сушіння. З
використанням

математичної

моделі

проведено

аналіз

кінетики

високотемпературного сушіння однокомпонентних та композиційних сумішей
торфу і деревини, та теоретично обґрунтовано конструкцію аеродинамічної
сушарки з розширенням висхідних каналів і комбінованим рухом сушильного
агента по секціях та конструкцію з розділенням першої та другої секції сушарки
проміжною стадією подрібнення, реалізація яких забезпечує вирівнювання
напруження за випареною вологою по довжині сушарки, мінімальну пофракційну
вологорізницю сировини та зниження до 22% енерговитрат в порівнянні з
прямоточною аеродинамічною сушаркою.
За результатами аналізу роботи барабанної сушарки з використанням
напівемпіричної математичної моделі на базі кінетичного рівняння сушіння
дисперсних матеріалів в барабанній сушарці, висунутої в роботі П. Мак Корніка та
розвиненої в дослідженнях Д. М. Стерліна та А. М. Байтуреєва, теоретично
обґрунтовано способи регулювання продуктивності сушарки шляхом суміщення
динамічної зміни кута нахилу барабана сушарки з температурною інтенсифікацією,
регулюванням кількості обертів або регулюванням дисперсного складу біомаси та
розроблено конструкцію енергоефективної сушарки з динамічною зміною кута
нахилу барабана, в якій забезпечується регулювання вологопродуктивності в межах
30–85 кг/(м3год)

та

підвищення

енергоефективності

установки

до

24 %,

виготовлено та впроваджено дослідний зразок.
Показано, що у всіх зазначених конструкціях сушарок підвищення
енергоефективності досягається підвищенням повноти використання потенціалу
сушильного агента шляхом збільшення часу перебування крупних вологих
частинок в апараті.
Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено доцільність
суміщення хімічної активації торфу та вилучення гумусової складової з торфу для
виробництва добрив. Розроблено технологію хімічної активації торфу на базі
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кавітаційного екстрактора типу ЕІ та відпрацьовано режими екстракції гумусових
речовин, які забезпечують зниження собівартості виробництва добрива в 3,8 раза.
Розроблено інноваційну ресурсозберігаючу технологію комплексної переробки
торфу на паливо та добрива, що дало можливість вилучати до 72 % гумусових
речовин з торфу для виробництва добрива, а залишок хімічно активованого торфу,
який містить ще до 80 % розчину гумусових речовин, використовувати в складі
композиційного палива як зв’язуюче.
Розроблено апаратно-технологічні схеми енергоефективних комплексів
виробництва однокомпонентного та композиційного біо- та торфопалива. Показано,
що впровадження стадій механічної та температурної або температурно-вологісної
активації сировини перед пресуванням, забезпечує зниження енерговитрат теплової
енергії на виробництво тонни палива на 7,5–14 %, електричної – 8–16 %.
Розрахунковий укрупнений річний економічний ефект від впровадження складає
0,294–1,27 млн грн. Впровадження хімічної активації торфу на торфобрикетному
заводі та комплексне перероблення торфу на паливо і добриво забезпечує:
виробництво торфопалива при зниженні витрат електричної енергії на 25% на тонну
брикетів, виробництво розчину гуматів при зниженні енерговитрат теплової енергії
на 81 % та підвищенні витрат електричної енергії на 20% в порівнянні з
традиційною технологією. Розрахунковий укрупнений річний економічний ефект
впровадження технології становить 62,7 млн грн.
Результати роботи апробовані та впроваджені на п’яти підприємствах. В
межах договору №16 від 22.01.2017 про трансфер технологій продана ліцензія на
технологію комплексної переробки торфу на композиційне паливо і гумінові
добрива та патенти України № 117651 і № 116663 Інституту технологій ГФС
В’єтнаму. Патент № 116663 визнано винаходом 2020 року в номінації «Енергетика
та енергоефективність» серед чинних патентів, виданих протягом останніх 5 років
в межах Всеукраїнського конкурсу «ВИНАХІД РОКУ 2020».
Ключові

слова:

неізотермічний

аналіз,

тверде

біопаливо,

торф,

енергоефективні режими, температуро-вологісна активація, механічна активація,
високотемпературне сушіння.
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№ 2. С. 13–21. [Наукове фахове видання України]. Внесок здобувача: постановка
задачі,

підготовка

зразків,

формулювання висновків.

проведення

розрахунків,

аналіз

результатів,

14
21. Михайлик В. А., Снєжкін Ю. Ф., Оранська О. І., Корінчевська Т. В.,
Корінчук Д. М. Вивчення термічних властивостей твердого залишку торфу після
екстрагування гумусових речовин. Промислова теплотехніка. 2015. Т. 37. № 3.
С. 54–64. DOI: https://doi.org/10.31472/ihe.3.2015.07.[Наукове

фахове

видання

України] Внесок здобувача: постановка задачі, підготовка зразків, аналіз
результатів дериватографічних досліджень, формулювання висновків.
22. Корінчук Д. М. Обґрунтування технології комплексної переробки торфу
на паливо з вилученням гумінової складової. Промислова теплотехніка. 2015. Т. 37.
№ 6. С. 66–74. DOI: https://doi.org/10.31472/ihe.6.2015.08. [Наукове фахове видання
України].
23. Снєжкін Ю. Ф., Корінчук Д. М., Безгін М. М. Дослідження режимів
термообробки біомаси та торфу у виробництві композиційного біопалива.
Промислова

теплотехніка.

2017

Т.

39.

https://doi.org/https://doi.org/10.31472/ihe.1.2017.08.

№

1.

С

[Наукове

53–57.
фахове

DOI:
видання

України]. Внесок здобувача: постановка задачі дослідження, створення стенда,
розроблення методики та проведення досліджень впливу температурної обробки
сировини на якісні показники палива, формулювання висновків.
24. Корінчук Д. М. Ефективний коефіцієнт теплопровідності біопалив за умов
високотемпературного зневоднення. Промислова теплотехніка. Т. 40 № 2. С. 49–
55. https://doi.org/https://doi.org/10.31472/ihe.2.2018.07 [Наукове фахове видання
України].
25. Корінчевська

Т. В.,

Михайлик

В. А.,

Корінчук Д. М.

Термічне

розкладання гранульованої деревини в умовах змінної газової атмосфери.
Наукові праці ОНАХТ. 2019. Вип. 83. Т. 1. С. 45– 50. DOI: https://doi.org/10.15673/
swonaft.v83i1.1416. [Наукове фахове видання України]. Внесок здобувача:
постановка задачі, підготовка зразків, обробка дослідних даних.
26. Шапар
конвективного

Р. О.

Гусарова

О. В.,

низькотемпературного

Корінчук

Д. М.

Закономірності

сушіння

енергетичних

порід

деревини. Теплофізика та теплоенергетика. 2020. Т. 42. № 4. С. 41–49.
DOI: https://doi.org/10.31472/ttpe.4.2020.5 [Наукове фахове видання України].
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Внесок здобувача: постановка задачі, аналіз дослідних даних та формулювання
висновків
27. Коринчук Д. Н. Методы активации биомассы в производстве топливных
гранул. Сборник трудов VII Международной научно-практической конференции,
посвященной 110-летию со дня рождения Академика А. В. Лыкова «Современные
энергосберегающие тепловые технологии (сушка и тепловые процессы) СЭТТ –
2020». (Москва 13–15 октября 2020, г. Москва). Москва, 2020. С. 169–176.
Дистанційна участь.
28. Пат. на винахід №107055 (UA). Україна: МПК С10L 5/44 (2006.01).
№ а201313584. Спосіб виготовлення біопалива. Снєжкін Ю. Ф., Корінчук Д. М.,
Безгін М. М.,опубл. 10.11.2014, бюл. №21. Внесок здобувача: розроблення режимів
температуро-вологісної обробки та пресування
29. Пат. на винахід №116663 (UA). Україна: МПК (2006) C10L 5/44 (2006.01),
C10L 9/08 (2006.01), C10F 7/00. Спосіб одержання висококалорійного біопалива.
Снєжкін Ю. Ф., Корінчук Д. М., Безгін М. М., опубл. 25.04.2018, бюл. № 8. Внесок
здобувача: розроблення композиційного складу та способу пресування.
30. Спосіб

сушіння

композиційного

матеріалу.

Корінчук Д. М.,

Снєжкін. Ю. Ф., Дахненко В. Л.; № u201806201; заявл. 04.06.2018; рішення про
видачу патента на винахід № 28864/3А/20 від 22.12.20. Внесок здобувача:
розроблення енергоефективних режимів регулюванням кута нахилу барабану
сушарки.
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:
31. Корінчук Д. М. Обґрунтування доцільності використання торфу як
місцевого палива в малій та великій енергетиці. Материалы ХІХ Международной
конференции «Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики» (8–
12 июня 2010, г. Ялта). Киев, 2010. С. 233–240. Усна доповідь.
32. Матюшкин М. В.,

Корінчук Д. М.,

Сильнягина Н. Б.

Разработка

энергоэффективной технологии экстрагирования гуминовых веществ из торфа
методом ДИВЭ. Матеріали VII Міжнародної наукової конференції «Проблеми
промислової теплотехніки» (23–27 травня 2011, м. Київ). Київ: Промислова
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теплотехніка. 2011. Т. 33. № 7. С. 134–135. Усна доповідь. Внесок здобувача:
обґрунтування ідеї залучення методу ДІВЕ для екстрагування гумінових речовин з
торфу.
33. Михайлик В. А., Коринчук Д. Н., Бякова Е. М. Кинетика сушки опилок
древесины разных пород. Труды международной конференции Современные
энергосберегающие тепловые технологии (Сушка и термовлажностная обработка
материалов) СЭТТ-2011. (20–23 сентября 2011, г. Москва). Москва, 2011. Т. 2.
С. 148–154.

Внесок

здобувача:

постановка

задачі,

участь

у

проведенні

експериментів, аналіз результатів та формулюванні висновків до роботи.
34. Снежкін Ю. Ф.,

Корінчук Д. М.,

Михайлик В. А.,

Петрова Ж. О.,

Воробйов Л. Й. Обґрунтування технології переробки торфу на паливо з вилученням
гумінової складової. Матеріали ІІ Міжнародного конгресу «Захист навколишнього
середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування» (19–22 вересня
2012, м. Львів). Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2012.
С. 79. Усна доповідь. Внесок здобувача: постановка задачі, аналіз результатів
розрахунків та формулювання висновків.
35. Снєжкін Ю. Ф., Корінчук Д. М., Безгін М. М. Дослідження режимів
термовологістної обробки біомаси для виробництва паливних гранул. Матеріали
VIII Міжнародної конференції «Проблеми промислової теплотехніки» (8–
11 жовтня 2013, м. Київ). Київ, 2013. URL: http://ittf.kiev.ua/?p=2617 Усна доповідь.
36. Корінчук Д. М., Михайлик В. А. Дослідження режимів виробництва
композиційного торфопалива з вилученою гуміновою складовою. «Матеріали IХ
Міжнародної наукової конференції «Проблеми промислової теплотехніки» (20–
23 жовтня 2015, м. Київ). Київ: Промислова теплотехніка. 2015. Т. 37. № 7. С. 120–
121. Внесок здобувача: експериментальне дослідження режимів екстракції та
теплотехнічний аналіз твердого залишку торфу.
37. Корінчук Д. М.,

Снєжкін Ю. Ф.,

Михайлик В. А.

Ресурсозберігаюча

технологія виробництва композиційного торфопалива з вилученням гумінової
складової.

Збірник

тез

доповідей

XVI Міжнародної

науково-практичної

конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті» (28–

17
29 травня 2015, м. Київ). Київ, 2015. С. 361–363.Заочна участь. Внесок здобувача:
розроблення науково-прикладних положень створення технології.
38. Корінчук Д. М., Безгін М. М. Суміщення технологій подрібнення та
сушіння при виробництві біопалива. Збірник тез доповідей Х Міжнародної науковопрактичної конференції «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання» (18–
19 квітня 2016, м. Київ). Київ: НТУУ ім. Ігоря Сікорського (КПІ), 2016. С. 66–
67.Усна доповідь. Внесок здобувача: розроблення основних науково-прикладних
положень створення технології та проведення розрахунків.
39. Корінчук Д. М.,
високотемпературного

Безгін М. М.,

сушіння

Пашенько М. А.

біомаси

і

торфу.

Фізична

Збірник

тез

модель
доповідей

XVI Міжнародної наукової конференції «Удосконалення процесів та обладнання
харчових та хімічних виробництв» (05–12 вересня 2016, м. Одеса). Одеса: ОНАХТ,
2016. С. 125–128. Заочна участь. Внесок здобувача: формулювання основних
положень та припущень математичної моделі.
40. Корінчук Д. М.

Теплотехнічний

аналіз

залишку

після

екстракції

гумінових речовин з торфу як сировина для виготовлення біопалива. 1st International
Scientific Conference “CHEMICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING - 1”
(CTE – 2017) (June 26–30, 2017, Lviv). Lviv, 2017. p. 284.
41. Snezhkin Yu. F., Korinchuk D. N. Modeling of high-temperature drying of peat
and biomass in biofuel production technologies. Innovative energy technologies:
Abstracts of VI International scientific-practical conference (2017, Odesa). Odesa: Odesa
National academy of food technologies, 2017. p. 26. Заочна участь. Внесок здобувача:
розроблення математичної моделі та апробація.
42. Коринчук Д. Н.

Обоснование

компоновки

технологической

линии

производства композиционного биотоплива. Матеріали ХХVIІ Міжнародної
наукової

«Проблеми

екології

і

експлуатації

об’єктів

енергетики»

(20–

24 вересня 2016, м. Одеса). Київ: ІПЦ АЛКОН НАНУ, 2017. С. 158–160. Усна
доповідь.
43. Коринчук Д. Н.

Энергоэффективная

технология

производства

композиционного твердого биотоплива. Матеріали Х Міжнародної конференції
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«Проблеми теплофізики та теплоенергетики» (23–27 травня 2017, м. Київ). Київ:
Промислова теплотехніка. 2017. Т. 39. № 7. С. 48.
44. Корінчук Д. М. Бунецький В. О. Інноваційний сушильний комплекс СК-3
біопаливного виробництва. Матеріали ХХVІIІ Міжнародної науково-практичної
конференції «Проблеми екології і експлуатації об’єктів енергетики» (14–
16 червня 2017, м. Одеса). Київ, 2017. С. 215–218. Усна доповідь. Внесок здобувача:
обґрунтування конструкції та режимів роботи сушарки.
45. Корінчук Д. М.,

Снєжкін Ю. Ф.,

Бунецький В. О.

Енергоефективні

режими роботи барабанної сушарки комплексу виробництва композиційного
біопалива. Збірник тез доповідей XVII Міжнародної наукової конференції
«Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв» (03–
08 вересня 2018, м. Одеса). Одеса: ОНАХТ, 2018. С. 134–139. Усна доповідь. Внесок
здобувача: обґрунтування енергоефективних режимів роботи сушарки.
46. Korinchuk D. N. Mathematical modeling and analysis of influence of biofuels
drying process input parameterson energy efficiency and productivity of aerodynamic
dryer. Materials of XI International Conference «Problems of thermophysics and heat
engineering» (May 21–22 2019, Kyiv). Kyiv, 2019. URL: http://ittf.kiev.ua/wpcoent/uploads/2019/05/2.32_abst..pdf. Заочна участь.
47. Mykhailyk V., Korinchevska T., Korinchuk D., Dakhnenko V. Thermal
decomposition of thermally treated granulated wood. 2nd International Scientific
Conference “Chemical Technology and Engineering - 2” (CTE-2019) (June 24–25, 2019,
Lviv). Lviv, 2019. pp. 282–285.Заочна участь. Внесок здобувача: постановка задачі,
підготовка зразків, аналіз результатів дослідження
48. Корінчевська Т. В.,

Михайлик В. А.,

Корінчук Д. М.

Термічне

розкладання гранульованої деревини в умовах змінної газової атмосфери. Збірник
тез доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні
енерготехнології» (9–13 вересня 2019, м. Київ). Київ, 2019. С. 5–6. Заочна участь.
Внесок здобувача: постановка задачі, підготовка зразків, аналіз результатів
дослідження

19
49. Снєжкін Ю. Ф.,

Петрова Ж. О.,

Корінчук Д. М.

Ефективна

теплотехнологія переробки торфу на паливо та добриво. Матеріали доповідей XX
Міжнародної науково-практичної конференції: «Відновлювана енергетика та
енергоефективність у XXI столітті» (15–16 травня 2019, Київ). К.: Інтерсервіс, 2019.
С. 621–625. Заочна участь. Внесок здобувача: постановка задачі, проведення
досліджень, розроблення технології, та формулюванні висновків.
50. Корінчук Д. М, Корінчук К. О. Математичне моделювання та аналіз
впливу фракційного складу сировини на кінетику високотемпературного сушіння
біомаси та торфу в аеродинамічних сушарках. Матеріали VII Міжнародної наукової
конференції «Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого
розвитку КМХТ–2019» (6–8 травня 2019, м. Київ). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського,
2019.

С. 174–179.

Внесок

здобувача:

розроблення

положень

спрощеної

математичної моделі процесу, проведення моделювання та розрахунків, аналіз
факторів впливу на процес зневоднення біомаси та торфу в аеродинамічній сушарці
та формулюванні висновків.
51. Шапар Р. О.,

Гусарова О. В.,

Корінчук Д. М.

Низькотемпературне

сушіння енергетичної деревини. Матеріали 6-го Міжнародного конгресу “Сталий
розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване
природокористування” (23–25 вересня 2020, м. Львів). Львів, 2020. C. 96.
URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2018/11960/importantdoc/zbi
rnyktez2020.pdf. Дистанційна участь. Внесок здобувача: постановка задачі, аналіз
дослідних даних та формулювання висновків
52. Корінчук Д. М. Бунецький В. О. Інноваційна технологія виробництва
пресованого біопалива. Збірник тез доповідей XVIII Міжнародної науковопрактичної конференції «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання» (21–
22 травня 2020, м. Київ). Київ: НТУУ ім. Ігоря Сікорського (КПІ), 2020. С. 82–
86. URL: http://ci.kpi.ua/ METODA/18_teza_mizhnarodna.pdf. Заочна участь. Внесок
здобувача: розроблення технологічної схеми та визначення ефективних режимів
роботи.
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53. Корінчук Д. М., Бунецький В. О. Фізико-хімічні методи активації біомаси в
енергоефективних

технологіях

виробництва

біопалива.

Матеріали

ХХІХ Міжнародної наукової конференції «Проблеми екології і експлуатації
об’єктів енергетики» (10–14 червня 2019, м. Одеса). Київ: ІПЦ АЛКОН, 2020.
С. 109–114. Заочна участь. Внесок здобувача: розроблення фізичних та фізикохімічних положень гранулоутворення за умови активації сировини.
Наукові праці, що додатково відображають наукові результати дисертації:
54. Енергоефективність

та

енергозбереження:

економічний,

техніко-

технологічний та екологічний аспекти України: колективна монографія./за заг. ред.
П. М. Макаренка, О. В. Калініченка, В. І. Аранчій. Полтавська державна аграрна
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SUMMARY
Korinchuk D. M. „ Scientific fundamentals of energy efficient technologies of solid
bio- and peat fuels production”. – Qualifying scientific work of the manuscript rightsbased.
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.
The thesis is devoted to resolving of scientific and applied problem of reduction of
power and material resources expenses of crushing, drying and pressing stages and
technologies of bio- and peat fuels production.
Analysis of the state of pressed bio- and peat fuels production revealed that more
than 500 productions of fuel briquettes and pellets from raw materials of vegetable, wood
origin, peat and compositions based on them, mainly with a productivity of 0.5 - 4 t/h for
the final product were created in Ukraine for the last two decades. The share of fuel from
wood, sunflower husk, straw and peat together is 90% of the total volume of compressed
fuel produced in Ukraine. The share of fuel from wood, sunflower husk, straw and peat
together is 90% of the total volume of compressed fuel produced in Ukraine. Technologies
for the production of pressed fuel in Ukraine were formed on the basis of existing
compound feed technologies and include sections of grinding, high-temperature drying
and pressing. The aerodynamic and drum dryers are used in these technologies. Pressing
takes place in briquetting presses and granulators with a cylindrical or flat matrix.
Technical analysis of solid pressed fuels production in Ukraine revealed that the
technologies are characterized by high compression pressure which reaches 120 MPa,
increase of energy consumption at the main stages by almost 30% for enterprises with
productivity less than 3 t/h, fluctuations of specific energy costs and productivity in the
annual cycle, reduction of productivity and increase of energy consumption and share of
shortages and failures of press equipment in winter. There are no sites of temperature
stabilization of raw materials before pressing in technologies, and aspiration systems are
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not equipped with a section of thin cleaning of drying agent for catching of raw materials
microfraction.
Sustainable production of high-quality bio- and peat fuels in the annual cycle of the
enterprise is ensured by energy-efficient modes and properties of raw materials, including
those acquired at the stages of grinding and drying. Accordingly, the actual tasks, which
determine the structure of this work, are: to study the conditions for obtaining quality
biofuels, to determine energy-efficient modes of pressing, to formulate requirements for
raw materials that must be provided at the stages of preparation, and to develop energyefficient modes of grinding and drying.
Theoretical principles of forming granules and briquettes were developed in the
works of A. Frytche, H. Adhe, I. Volf, V. Sheythauer, N. Uedynhton, K. Kehel,
A. D. Chmyr,
H. Ya. Farbman,

N. V. Zemtsov,
N. A. Modin,

H. Rumaf,

B. V. Dyryahin,

M. V. Homonay,

V. M. Naumovych,

Sh. Shuydzhan,

D. Anderson,

D. Yokhanson, S. Mani, N. Kaliyan, R. Vens Mori, S. Sana and others. The molecular
theory of adhesion and the theory of hydrogen bonds are the most common, but they do
not take into account the peculiarities of biomass as a composite biopolymer, do not take
into account the polymeric nature of macromolecules and their physicochemical
transformations in the granulation process. The lack of a unified theory of granulation and
the need to determine the patterns of pressing under different conditions of the process
caused numerous experimental studies of factors influencing the processes of granulation
which are reflected in the works of V. Stelte, S. Poddara, E. Monedero, D. Dzhekson,
R. Samuelsson, T. Fybakk, A. T. Karone, P. S. Lam, Z. Toyserkany, N. P. K. Nilsen,
F. Adap,

M. Finell,

M. Suleymani,

B. Emadi,

D. A. Horr,

A. S. Mykhaylov,

E. A. Evtushenko, O. M. Minin, I. Ya. Fedorenko, V. I. Osobov and others. Most studies
focus on the effects of moisture, temperature, pressure, fractional composition, binders
and steam treatment on the quality of biofuels. A narrow range of optimal values is
determined for moisture, the optimum for other parameters in these works varies in a wide
range. Insufficient level of knowledge about the mechanisms of granulation and their
connection with the energy of pressing, lack of a unified theory of granulation and
effective modes of operation of the grinding, drying and pressing stages inhibits the
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development of the industry as a whole and limits the implementation of energy efficient
technologies.
In this paper, the theoretical and experimental studies was generalized, that allowed
to propose a new scientific approach to the process of granulation from the standpoint of
raw materials activation before pressing. Using the regularities of the pressing model of
I. Ya. Fedorenko, the model for calculating the energy consumption of pressing biomass
and peat was improved. For the first time, the influence of mechanical, temperature,
mechanical-temperature, chemical and temperature-humidity activation of raw materials
on indicators of density, strength and specific work of pressing of one-component and
composite fuels from pine wood, wheat straw, sunflower husk and peat was investigated.
For the first time, the diagrams of necessary work of pressing of one-component and
composite bio- and peat fuels made with application of methods of raw materials
activation are developed.
For the first time, methodological principles were developed and special equipment
was produced to study the mechanisms of bond formation in pressed bio- and peat fuels
by methods of derivatographic and non-isothermal analysis according to the Broido
model. Criteria for estimating the number of molecular bonds and molecular crosslinks
involving particular biopolymers were proposed based on changes in the effective
activation energy of moisture desorption and thermal decomposition of biopolymers of
hemicellulose, lignin and humic substances, in the case of peat, in the fuels compressed
by different activation methods and with change of stages of biopolymers thermal
decomposition. This allowed to determine for the first time that during cold pressing,
mechanical activation of raw materials and, in some cases, temperature and mechanicaltemperature activation, the mechanism of granulation lies in the formation of molecular
bonds mainly with hemisellulose polysaccharides. Low strength and thermal stability of
molecular bonds require high compression pressures to create the maximum number of
molecular bonds and ensure the strength and density of the fuel. It was found for the first
time that the highest degree of lignin component activation and the formation of strong
heat-resistant molecular bonds and crosslinks with its participation is observed using the
method of temperature-humidity activation. The use of this method is characterized by a
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reduction in energy consumption for pressing up to 12 times and the highest indicators of
fuel density and strength for all studied types of raw materials. It was found for the first
time that the high binding capacity of the peat composition with a content from 10 to 50%
of chemically activated peat in the manufacture of high-quality compressed fuel provides
a reduction in the required pressing work up to 5 times both in the case of pure peat fuel
and in mixtures with biomass, which is ensured by the formation of molecular bonds with
the participation of chemically activated aliphatic and aromatic components of the
molecular structure of humic substances. For the first time, a comprehensive approach to
the study of granulation processes with different activation methods, which consisted of a
joint analysis of strength, density of biofuels, energy expenses for pressing and changing
in the effective activation energy of particular biopolymers thermal decomposition of
source and compressed biofuels, allowed to formulate physical and physicochemical
models of granulation mechanisms, that in general contributes to the development of the
molecular theory of granulation, expands the understanding of the degree of participation
of particular biopolymer complexes in the processes of granulation and the influence of
activation processes on the formation of molecular bonds and crosslinks.
It was found for the first time that the low thermal and mechanical stability of
molecular bonds, formed mainly with the participation of the biopolymer complex of
hemicellulose under conditions of cold pressing and the use of mechanical activation
method, imposes restrictions on the use of pressed fuel in boiler equipment, because
heating to the temperature of the beginning of hemicellulose thermal decomposition will
lead to loss of strength properties, premature failure, spillage through the grate and
removal of the caloric component from the combustion zone.
The results of the study confirmed the important role of temperature and
microfraction content in granulation processes. Seasonal fluctuations in the temperature
mode of pressing can lead to increase in the required pressing work to ensure the
production of quality fuel in 1.6 –2 times, and the loss of microfraction up to 1.4–1.7 times
above the recommended values, that makes existence of sections of temperature
stabilization of raw materials, mechanical activation and thin cleaning equipment in the
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aspiration system to organize the selection, collection and return of microfraction in the
technological cycle mandatory for Ukraine.
Substantiation of the method of analysis of energy consumption at the grinding stage
reflected in the works of O. P. Nank, I. H. Boyko, Ye. V. Yefimov. The generalization of
the results of previous researches allowed to develop a method of energy analysis of circuit
solutions for the stage of grinding and mechanical activation of raw materials, based on
the hypotheses of grinding. The use of Bond's hypothesis is substantiated and the
dependences of the specific work of grinding for pine and peat wood in a hammer crusher
are determined. Analysis of circuit solutions of the grinding stage showed that to ensure
the mechanical activation of raw materials within the installed capacity of the equipment
it is necessary to use two-stage grinding with mechanical activation in the second stage of
the raw material not less than 30%. The scheme of two-stage grinding with separation of
grinding stages by intermediate drying stage and mechanical activation of part of raw
materials at the second grinding stage is substantiated, that provides up to 40% reduction
of energy consumption at grinding stage and maximum productivity of process line by
granular product.
Introduction of the stage of mechanical activation of raw materials to the
technological cycle, the use of composite mixtures encourages to the search of effective
measures to regulate the productivity of drying equipment and determine energy efficiency
modes with variable parameters of input raw materials, that is solved using physical and
mathematical modeling methods. The use of the dependences of the heat and mass transfer
theory for the analysis of the drying the composite polyfraction mixtures leads to a system
of differential equations of Lykov, the solution of which under high-temperature drying
and, given the nonlinearity of the equations, presents certain mathematical difficulties. The
presented work uses a semi-empirical approach to modeling, which is found in the works
of P. V. Akulich, N. N. Hrynchyk, V. Ye. Babenko, Yu. A. Buyevych, N. M. Shepchuk.
For the first time, a mathematical model of high-temperature drying of
polyfractional one-component and composite mixture was developed. According to the
proposed model the formation of a dry and wet zones and the deepening of the evaporation
zone are determined in the material during high-temperature drying. Finding the
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dependence which describes the drying kinetics comes to a joint solution of the equations
of thermal conductivity in the dry zone and heat balance at the boundary of the evaporation
front. The model includes the equation of drying kinetics of wood, plant biomass and peat
depending on the shape of the particles of the model body after grinding, the equation of
hydrodynamics of the mixture in ascending and horizontal channels, the equation of state
of the drying agent. The influence of the phenomena of diffusion and convective heat and
mass transfer in the dry zone is taken into account by the introduction of effective
parameters, which are found from the experimentally obtained curves of drying kinetics.
The solution of the model takes into account the fractional and component composition of
the mixture; and, using the method of controlled volumes, the change in fractional
moisture content, speed and temperature of the mixture and drying agent, productivity of
evaporated moisture along the length of the dryer and specific expenses for drying process
are determined. The model can be used to calculate the kinetic and hydrodynamic
characteristics of the dehydration process, to predict the thermal parameters and to
evaluate the energy efficiency of the aerodynamic dryer. In particular, in the paper, the
kinetics of high-temperature drying of one-component and composite mixtures of peat and
wood in an aerodynamic dryer is analyzed; the influence of material moisture, speed and
temperature of drying agent, ratio of material and drying agent on final moisture content,
fractional moisture difference, drying productivity and intensity by evaporated moisture
are determined. The design of the aerodynamic dryer with the expansion of the upward
channels and the combined movement of the drying agent in sections and the design with
the separation of the first and second sections of the dryer with the intermediate stage of
grinding are substantiated, they ensure equalization of productivity on the evaporated
moisture along the length of the dryer, increase in time of stay of large damp particles in
the dryer, the minimum fractional moisture difference of raw materials and reduction to
22% of energy consumption in comparison with the direct-flow aerodynamic dryer.
To analyze the operation of the drum dryer, focusing on the choice of an acceptable
mathematical model, close to the empirical component of the studied material and process,
mathematical model based on the kinetic equation of drying dispersed materials in a drum
dryer, put forward by P. Mac Kornik and developed in researches of D. M. Sterlin and
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A. M. Baytureyev, was chosen. Energy analysis of methods for control of drum dryer
productivity is performed and methods of productivity control are developed by:
combining dynamic adjustment of drum dryer tilt angle with temperature intensification,
speed control or biomass disperse composition control. As a result of the research, an
energy-efficient dryer with dynamic adjustment of the drum tilt angle was developed,
which provides regulation of moisture productivity within 30–85 kg/(m3h) and increase
of energy efficiency of the installation up to 24 %; the prototype was made and
implemented.
In all cases, increasing the energy efficiency of the dryers is achieved by increasing
the completeness of the use of the drying agent by increasing the residence time of large
wet particles in the apparatus.
The expediency of combining chemical activation of peat and extraction of the
humic component from peat for the production of humic fertilizers is substantiated. The
technology of chemical activation of peat on the basis of cavitation extractor of EI type is
developed. The modes of dispersion and extraction of humates, which reduce the cost of
production by 3.8 times, have been developed. At the site of chemical activation after
treatment with an alkaline solution of peat, the humate solution is separated from the solid
residue of peat, which contains up to 80% of humates, and is used in peat fuel as an
effective binder.
Hardware-technological schemes of energy-efficient complexes for production of
one-component and composite bio- and peat fuels have been developed. Implementation
of stages of mechanical and temperature or temperature-humidity activation of raw
materials before pressing provides reduction of thermal energy consumption for
production of a ton of fuel by 7,5–14%, reduction of electric energy consumption – 8–
16%. The estimated consolidated annual economic effect from the implementation is 1.27
million UAH. Implementation of chemical activation of peat at the peat briquette plant
and complex processing of peat for fuel and humic fertilizers provides: production of peat
fuel with reduction of electric energy consumption by 25% for ton of briquettes,
production of humate solution with a decrease in thermal energy consumption by 81%,
and an increase in electricity consumption by 20% compared to traditional technology.
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The annual economic effect of the technology implementation is 62.7 million UAH. The
results of the work were approbated and implemented at five enterprises.
Within the framework of the agreement No.16 dated 22.01.2017 on technology
transfer, the license for the technology of complex peat processing for composite fuel and
humic fertilizers and patents of Ukraine No.117651 and No.116663 were sold to the
Institute of Technology of the GFS of Vietnam. Patent No.116663 was recognized as an
invention of 2020 in the nomination "Energy and energy efficiency" among valid patents
issued during the last 5 years within the All-Ukrainian competition "INVENTION OF
THE YEAR 2020".
Keywords: non-isothermal analysis, solid biofuel, peat, energy efficient modes,
temperature-humidity activation, mechanical activation, high-temperature drying.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

A – питома робота, кДж/кг, кВтгод/т;

R – радіус частинок, м;

a – коефіцієнт температуро-

r – локальний радіус, м;

провідності, м/с2; ступінь конверсії;
cp – теплоємність Дж/(кг/К)
D – діаметр частинки до подрібнення, м;
діаметр корпусу апарата, м;
d – діаметр частинок, розмір фракції, м;
dекв.i – еквівалентний діаметр
частинки i-ої фракції;
E – енергія активації, кДж/моль;
G – продуктивність за сухою
речовиною, т/год;
Hi = δi/2 – половина лінійного розміру
плоскої частинки, м;
h – локальна координата в межах сухої
зони плоских частинок, м;
К – константа швидкості реакції
розкладання; питома робота
подрібнення, кДж/кг;
k0 – передекспоненційний множник
рівняння Арреніуса;
L – довжина барабана сушарки, м;

rвип – питома теплота випаровування
вологи, кДж/кг;
Т – температура, С;
V – швидкість, м/с;

W – вологовміст кг вол./кг с.р.;
Х – масова концентрація сухої речовини
композиційної суміші в сушильному
агенті, кг с. р./кг с. пов.;

Bi 

 i di
– критерій Біо;
'еф

 – ступінь конверсії біопалива;
 – швидкість зміни температури, К/с;
кут нахилу барабану сушарки, град.;

 – масова концентрація сухого
компоненту в композиційній суміші;
δi – товщина плоских частинок, м;
 – ступінь ущільнення сировини;
еф – ефективний коефіцієнт
теплопровідності, Вт/(м∙К);

3
довжина аеродинамічної сушарки, м;  – густина, кг/м ;

M – маса матеріалу, кг;
n – частота обертів барабану, об./хв;

 – міцність на опір ударним
навантаженням, %;

Р – тиск пресування, МПа;

 – час, с;

Q – витрата теплоти на кг випареної

 – вологість матеріалу, %;

вологи, кДж/кг;
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 – локальна координата границі фронту к – кінцевий показник;
випаровування, м;

мін. – мінімальне значення;

 – коефіцієнт аеродинамічного опору; макс. – максимальне значення;
  12,4 

11,4



– динамічний фактор

форми;
В – річна вартість палива, тис. грн;

потр. – потребна робота;
пит – питомий показник;
с. а. – сушильний агент;
сер – середній;

Е – річний економічний ефект, тис. грн; с. р. – сухої речовини;
ЕВ – експлуатаційні витрати, тис. грн;

сух. – сухий;

О – термін окупності впровадження

т – торф.

інноваційної технології, рік;
П – приріст прибутку від реалізації

Скорочення:
ГР – гумусові речовини;

продукції підвищеної якості, тис. грн; ЕЕА – ефективна енергія активації;
Р – рентабельність виробництва, %;
С – собівартість виробництва одиниці
продукту, тис. грн;

ЕКТ – ефективний коефіцієнт
теплопровідності;
МА – механічна активація;

Ц – оптова ціна продукту, тис. грн.

МТА – механо-температурна активація

Індекси:

ПТБ – пресоване тверде біопаливо;

0 – вихідний параметр;

ПТТ – пресоване тверде тофопаливо;

ехt – екстремум;

ТА – температурна активація;

f – фазовий перехід;

ТБЗ – торфо-брикетний завод;

i – порядковий номер фракції за

ТВА – температурно-вологісна

середнім розміром в поліфракційній
суміші;
y – лінійна координата елементарної
ділянки аеродинамічної сушарки,

активація;
ФТ – фрезерний торф;
ХА – хімічна активація;
ХП – холодне пресування;

б – біомаса;

вол. – волога.

бар – барабан;

корп – корпус;

вип – випаровування;

с. пов. – сухе повітря;

еф – ефективний;

с. р. – суха речовина.
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ВСТУП

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 біота 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
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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.
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);
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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 біота 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

дериватографічного та неізотермічного аналізу за моделлю Бройдо;

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

математичну

високотемпературного

модель

сушіння

тепломасообміну

поліфракційних

в

композиційних

умовах

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.

використанням

Вирішення

експериментальних

та

поставлених
аналітичних

завдань

здійснено

методів

з

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
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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 температурновологісної активації.
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.
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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

високотемпературного

сушіння

модель

тепломасообміну

поліфракційної

в

однокомпонентної

умовах
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.

58
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.
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
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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 «БМІНЖИНІРІНГ», 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 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 [10–12, 35, 36, 202, 211, 223, 239, 247, 253, 271, 315, 316, 318–320]
написані здобувачем одноосібно. У працях, написаних у співавторстві, здобувачу
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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 [270, 276, 277, 284, 288, 294, 325, 326, 331];
розроблення наукових положень неізотермічного аналізу пресованих палив,
виготовлення спеціального обладнання, формулювання ідеї та задач дослідження,
підготовка зразків, аналіз результатів досліджень, формулювання висновків [6, 240,
242–245];

розроблення

високотемпературного
розрахунків,

наукових

сушіння

формулювання

в

положень

математичної

аеродинамічних

висновків

та

сушарках,

розроблення

моделі

проведення

енергоефективних

конструкцій аеродинамічних сушарок [28, 29, 210, 212, 213, 217, 257, 298, 304, 305];
обґрунтування складових математичної моделі високотемпературного сушіння в
барабанних сушарках, проведення розрахунків та розроблення енергоефективних
режимів та конструкції сушарки з динамічним регулюванням кута нахилу [30, 206,
258, 321, 332]; розроблення наукових положень, апаратно-технологічних схем та
режимних

параметрів

роботи

обладнання,

енергоефективних

технологій

виробництва біо- та торфопалив [3, 20–22, 25, 314, 322, 327–330]; постановка задач
дослідження, участь у проведенні експериментальних досліджень, узагальнення
результатів, формулювання висновків та розроблення технологічних аспектів
комплексної переробки торфу на паливо та добриво [259, 261, 291, 308–312, 317].
Апробація
дисертаційної

результатів
роботи

дисертації.

доповідались

і

Основні

положення

обговорювались

на

і

результати

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-
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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.
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).
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СТАН ПРОБЛЕМИ ТА РОЗРОБЛЕННЯ НАУКОВИХ ОСНОВ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА ПРЕСОВАНОГО БІО- ТА
ТОРФОПАЛИВА В УКРАЇНІ

Обґрунтування

перспективи

виробництва

та

використання

пресованого біо- та торфопалива в Україні
Дефіцит

власних

традиційних

енергоносіїв,

підвищення

вартості

імпортованих та необхідність сталого розвитку енергетики як в Україні, так і в
країнах ЄС в цілому, спричинили активне впровадження альтернативних
енергоносіїв та постійне зростання попиту на високоякісне ПТБ та ПТТ. Біомаса та
торф за темпами росту обсягів використання в енергетичній сфері країн ЄС
становить найбільшу частку серед альтернативних джерел [1–5]. Відходи
деревообробки, сільського господарства (лузга насіння соняшника, пожнивні
рештки кукурудзи), енергетичні культури (тополя, міскантус, верба) та солома
злакових в Україні представляють, без перебільшення, величезний ресурс біомаси,
що є придатною для використання в різних сферах виробництва, в тому числі і для
енергетичних цілей [1–5]. Суттєвим є потенціал покладів торфу в Україні.
Промисловий видобуток торфу та перероблення на паливо сьогодні ведеться в
12 областях: Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській,
Полтавській, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській,
Івано-Франківській. Видобуток ведеться переважно фрезерним способом, після
чого фрезерний торф (ФТ) з вологістю 40–50 % поступає на примусове сушіння для
подальшого виробництва пресованого палива в межах торфобрикетного заводу
(ТБЗ) [6, 7]. Геологічні запаси та енергетичний потенціал торфу складають
2,2 млрд т та 813 млн т у. п. відповідно, що робить торф суттєвим резервом
покращення паливно-енергетичного балансу України [6, 7]. Енергетичний
потенціал деревинної та рослинної біомаси в Україні на 2016 рік становили 4,53 та
12,57 млн т у.п. відповідно, а енергетичних культур – знаходився на рівні 6,28 млн
т у.п. (табл. 1.1) [2, 5, 8].
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Таблиця 1.1
Енергетичний потенціал деревинної та рослинної біомаси в Україні
Теоретичний
потенціал, млн т

Джерело біомаси
Солома зернових культур
Солома ріпаку
Відходи виробництва кукурудзи
Відходи виробництва соняшника
Вторинні відходи с / г (лузга, жом)
Відходи сільського господарства, разом
Дрова,
порубкові
залишки,
деревообробки
Сухостій, деревина захисних лісосмуг
Деревинна біомаса: усього
Енергетичні культури

33,5
4,0
37,0
19,1
8,8
102,4
відходи

Технічно доступна
частка
%
млн т у.п.
30
4,98
40
0,78
40
4,04
40
1,57
80
1,2
97
12,57

6,0

57

2,07

10,6
16,6
11,5

90

2,46
4,53
6,28

В Україні залучення біомаси до енергетичного використання іде за двома
паралельними напрямами. За першим напрямом розробляються ефективні
технології та обладнання для спалювання нативної біомаси в широкому спектрі
зміни її параметрів [9]. Другий напрям полягає в приведенні нативної біомаси до
нормалізованого за гранулометричним станом, теплотою згоряння, вологістю,
зольністю пресованого палива для ефективного спалювання в стандартному
котельному обладнанні. Саме брикетування та гранулювання дає змогу підвищити
об’ємну теплоту горіння палива, покращити логістику перевезень, нормалізувати
паливо за вологістю та гранулометричним складом. На підтвердження актуальності
та перспективності другого напряму залучення біомаси до енергетичного сектору
проведено розрахунки вартості одиниці теплової енергії палива, яке постачається
споживачу, та вартості спожитої енергії з врахуванням ефективності спалювання в
котельному

обладнанні

(рис. 1.1).

Розрахунок

проведено

за

методикою,

запропонованою в роботі [10], вартість сировини та палива визначалася за даними
роботи [5].
Залежність для розрахунку вартості теплової енергії палива у споживача в
залежності від транспортного плеча автоперевезень має наступний вигляд:

Ц

 кот
Qнр

( Ц 0  Н   пал  L  k1  Ц п ) ,

(1.1)
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де Ц – вартість 1 ГДж нижчої теплоти згоряння палива з урахуванням витрат на його
доставку та втрат при споживанні, грн./ГДж; Qнр – нижча теплота згоряння палива,
МДж/кг [11]; Цо – вартість 1 т палива на місці виробництва чи складування, звідки
паливо транспортуватимуть споживачеві, грн/т; Ц п – вартість пального, грн./л;
Н – витрата палива, г/(ткм), для вантажівок з вантажопід'ємністю 20 т та лінійною
витратою дизельного пального 50 л на 100 км становить Н = 37 г/(ткм); L – відстань
транспортування, км; k1 – коефіцієнт, що дорівнює 2 при оплаті споживачем
повернення транспорту; пал – густина палива, г/см3, для дизельного пального

пал = 0,82; кот – ККД енергетичної установки при спалюванні біопалива [11], у
випадку визначення вартості палива у споживача приймається кот = 1.

Рис. 1.1. Підвищення собівартості одиниці енергії в біопаливі в залежності від
відстані його транспортування та умов споживання.
Як бачимо, за вартістю одиниці енергії нативна біомаса та частково
покращена (тріска, дрова) в 1,5–2 рази дешевша за вартістю одиниці енергії в
порівнянні з паливними гранулами та брикетами, але за умови споживання в місцях
її генерування. Вже за відстані транспортування більше ніж 100 км переваги
нативної біомаси зникають, а врахування ефективності спалювання, тобто кількості
енергії, яку споживач може використати, враховуючи ККД енергетичної установки,
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робить необґрунтованим транспортування нативної біомаси на відстань понад 100
км [13, 12]. У всіх розглянутих випадках, навіть за умови транспортування на
відстань 300 км, вартість одиниці енергії гранульованої біомаси залишається нижче
вартості одиниці енергії природного газу в 3 рази (за даними 2018 року) та в 1,7 раза
(за даними 2020 року). Відповідно, у випадках постачання біопалива в межах
окремої області гранулювання біомаси є цілком обґрунтованим, а розвиток напряму
нормалізації

показників

різних

видів

біомаси

шляхом

гранулювання

та

брикетування для забезпечення якісних показників відповідно до стандартів та
нормативних документів є актуальним.
В Україні за останні два десятиліття виникло понад 500 виробництв паливних
брикетів та гранул з сировини рослинного, деревинного походження, торфу та
композицій на їх основі. Види ПТБ та ПТТ, яке виробляється в Україні, та показники
виробництва узагальнено в табл. 1.2. [5, 11, 14]. Для виробництв Україні властива
регіональна

нерівномірність

та

відносна

розпорошеність

розташування.

Характерною є велика кількість підприємств продуктивністю 0,5–4 т/год.
Таблиця 1.2
Показники виробництва ПТБ та ПТТ в України
Тип продукції
Гранула паливна з деревини
Гранула паливна з соломи
Гранула паливна з лушпиння
Гранули з агросировини
Гранула паливна з торфу
Брикет з деревини
Брикет з агрокультур
Брикет з торфу
Композиційні паливні
брикети та гранули
Разом

Кількість
виробників
254
24
110
32
4
11
8
7

Виробництво
2016 р., тис. т.
650
83
633
52
8
170
95
234

Частка в загальному
балансі, %
31
4
30
3
1
8
5
11

75

148

7

525

2073

100

За розташуванням виробництво біопаливних гранул та брикетів прив’язане до
місця походження сировини. Для північних та центральних регіонів характерне
виробництво деревинного та торф’яного біопалива, для південних – перероблення
лузги насіння соняшника та соломи. Частка біопалива з деревини, лузги соняшника,
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соломи та торфу разом становить 90 % біопалива, яке в гранульованому або
брикетованому вигляді було вироблено в Україні протягом 2015–2016 років. [5,
11, 14]. За останні п’ять років, згідно з даними промисловості, переробка
агробіомаси широко освоюється і в північних регіонах, що спричинено як
кліматичними змінами, так і переорієнтацією аграрних господарств на вирощування
зернових [5, 11, 14].
В технологіях виробництва ПТБ та ПТТ залежно від типу сировини та виду
продукції відрізняються як обладнання, так і режими роботи технологічних ліній,
однак порядок технологічних процесів зазвичай залишається незмінним. Стає
актуальним вирішення наукової задачі переорієнтації біопаливних виробництв на
нові види сировини, оскільки вичерпання сировинної бази призводить до зупинки
підприємств та, в більшості випадків, їх закриття. Виробництво композиційного
біопалива дозволяє зменшити залежність підприємств від сировинної бази,
розширити її обсяги, використовуючи нові види сировини [6]. Під композиційною
сумішшю в представленій роботі розуміється суміш сировини рослинного,
деревинного

походження

або

торфу

з

різними

структурно-механічними

властивостями (гранулометричним складом, тощо). Для сировини одного виду
застосовується термін – однокомпонентні суміші або палива [6].
Технічний аналіз виробництва біо- та торфопалива в Україні та світі
Весь процес виробництва пресованого твердого біопалива (ПТБ) та
торфопалива (ПТТ) умовно можна розділити на етап підготовки сировини до
пресування, який включає стадії подрібнення та сушіння, та етап пресування
шляхом гранулювання або брикетування (рис. 1.2, 1.3) [1, 3–5, 15].

Рис. 1.2. Основні стадії виробництва пресованого біопалива.
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Схема виробництва біопалива (рис. 1.3), яка застосовується на близько 80 %
діючих виробництв в Україні власне є копією традиційної технології виробництва
комбікорму – на базі сушильного комплексу з барабанною сушаркою АВМ-0,65 та
гранулятором ОГМ–1,5 продуктивністю до 1 т/год [3, 15, 16,]. Технічні
характеристики обладнання та детальний опис роботи комплексу наведено в працях
В. І. Особова, З. М. Кучинcкаса [17]. Менш розповсюджені комплекси на базі
аеродинамічної труби сушарки та брикетних пресів [3, 5, 15, 16].
Рис. 1.3. Загальний вид та
компонування обладнання
виробництва твердого біопалива:
1 – пульт управління; бункер
теплогенератора; 2 – норія;
3 – скребковий транспортер;
4, 13 – бункер вологої та сухої
сировини; 5, 6 – теплогенератор;
7 – сушильний барабан;
8, 10, 11, 12 – циклон; 9 – дробарка;
14 – пресгранулятор;
15 – охолоджувач гранул
Склад та режими роботи обладнання комбікормових технологій визначалися
з огляду на вимоги до кінцевої продукції з урахуванням специфіки використання її
як комбікорму. Відповідно гранула мала бути крихка, гідрофільна, нещільна, що
покращувало її засвоєння в тваринництві [18]. Вимоги до паливної гранули з
врахуванням умов її використання відрізняються. Паливна гранула має бути в
першу чергу висококалорійна і достатньо термостійка, мати високі показники
міцності та густини, низьку зольність та високу гідрофобність – що визначає її
транспортабельність і енергетичну щільність, умови зберігання та спалювання [1, 3,
5]. В ЄС за участі Інституту пелетування (DEPI) спільно з німецьким науководослідним центром біомаси (DBFZ) і з австрійським союзом PRO PELLET
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AUSTRIA розроблена єдина система стандартів на біопаливо ENplus, в межах якої
визначені норми на пресоване біопаливо згідно з системою стандартів prEN 14961,
ISO 17225-2. Серед ключових показників, які визначають експлуатаційні
властивості та є критеріями вартості палива виступають об’ємна густина, насипна
щільність та механічна міцність гранул. В Інституті технічної теплофізики НАН
України на базі вимог стандартів ЄС до якості біопалива розроблені та затверджені
технічні умови на виготовлення однокомпонентних та композиційних палив з торфу
та сировини рослинного і деревинного походження [1, 3, 19–22]. Відповідно до
більшості європейських стандартів та вітчизняних нормативних документів паливні
гранули найвищої якості повинні задовольняти за структурно-механічними
властивостями таким вимогам:
– механічна міцність за ДСТУ EN 15210-1

DU  97,5% ;

– насипна щільність за ДСТУ EN 15103

BD  0,6 кг/дм3

Допускається зниження міцності гранул до DU  96,5% , і нижче але це
впливає на клас гранул та відповідно вартість.
Відмінність у вимогах до кінцевого продукту технологій виробництва
комбікорму та паливних гранул виявила ряд недоліків технологій гранулювання в
Україні. Низька ефективність технологічних процесів, високі тиски пресування, які
досягають 120 МПа, складність регулювання продуктивності окремих стадій,
відсутність проміжних бункерів накопичувачів та ділянок температурної
стабілізації сировини перед пресуванням, великі втрати складової (до 10 %
сировини) через відсутність в системах аспірації ділянки тонкого очищення [3, 4, 5,
15]. Як наслідок, підвищуються експлуатаційні енергетичні витрати, виникають
коливання продуктивності обладнання під впливом сезонних кліматичних факторів,
таких як вологість та температура оточуючого середовища, збільшується кількість
відмов роботи пресового обладнання, що знижує рентабельність виробництва в
цілому [3, 4, 5, 15].
Згідно з даними Nordic Energy Partners Ltd. [23, 24] піки виробництва і
споживання гранул (рис. 1.4) на ринку як ЄС, так і України не узгоджені в часі. З
початком

опалювального

сезону,

коли

зростає

споживання

біопалива,
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рентабельність виробництва біопалива падає в зв’язку з додатковими тепловими
витратами на прогрівання замерзлої біомаси та устаткування, підтримки
необхідного режиму виробництва. Аналогічна ситуація спостерігається і у
виробництві паливних брикетів.
Рис. 1.4. Річне виробництво та
споживання паливних гранул в
Європі

Виробники сезонно виробляють пресоване біопаливо, складують його і потім
розпродають впродовж року. Без сезонних простоїв працюють лише великі
підприємства (потужність більше 3 т/год), кількість яких становить 20 % від усіх
виробництв України (рис. 1.5). [24–26]
Рис. 1.5. Продуктивність
комплексів виробництва ПТБ та
ПТТ в Україні

За даними промисловості енергетичні витрати на пресування у зимовий
період зростають до 70 %, а продуктивність грануляторів зменшується майже у
4 рази [3, 5, 15, 16, 24]. Прогрів сировини та відновлення роботи відбувається у
пресовому обладнанні здебільшого за рахунок електричної енергії приводу
гранулятора в процесі дисипації механічної енергії тертя в теплову. Збільшується
кількість відмов, падає продуктивність всієї лінії. Відповідно, стабілізація
температурного режиму пресування паливних гранул може бути ключовим
аспектом сталого виробництва в цілорічному циклі роботи підприємства.
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Проведено технічний аналіз енергетичного балансу 30 підприємств
біопаливної галузі [9, 25, 26] різної виробничої потужності та визначено середні
показники питомих енергетичних витрат теплової та електричної енергії основних
стадій виробництва (рис. 1.6). Виявлено тенденцію до збільшення на 20–50 %
питомих витрат енергії у порівнянні з потужними виробництвами, що підтверджує
низьку енергетичну ефективність та недосконалість реалізації основних процесів на
стадіях подрібнення, сушіння та пресування переважної більшості досліджених
підприємств з продуктивністю до 3 т/год [25, 26].
Встановлено, що у загальному енергоспоживанні досліджених виробництв
теплові витрати на сушіння (рис. 1.7) складають 73–77%. Частка витрат електричної
енергії на подрібнення та пресування також є суттєвою і коливається в межах 21–
22 % загальних витрат на процес. Співвідношення витрат теплової та електричної
енергії на виробництво біопалива змінюється не суттєво. Відповідно, достатньо
обґрунтованим є пошук шляхів зниження енерговитрат таких стадій, як сушіння,
пресування та подрібнення у виробництві ПТБ та ПТТ, що забезпечить підвищення
енергоефективності виробництв [25, 26].
Рис. 1.6. Залежність
питомих енерговитрат
стадій виробництва палива
від продуктивності
технологічної лінії

Рис. 1.7. Розподіл енерговитрат ліній виробництва в залежності від продуктивності
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Встановлено, що підвищення на 2–3 % енерговитрат на стадії подрібнення в
усіх випадках веде до зниження теплових витрат на сушіння до 10 %. Ефект
спостерігається у випадках введення в технологічну лінію 2-стадійного подрібнення
сировини (рис. 1.8). Цей ефект потребує більш детального вивчення і може бути
використаний як метод енергозбереження та застосований для переробки сировини
з більшою вологістю.
Рис. 1.8. Енерговитрати
стадії сушіння та
подрібнення
технологічної лінії
виробництва біопалива

Нижче наведено аналіз основних стадій виробництва.
Стадія подрібнення вихідної сировини є необхідною, коли вихідна сировина
є непідготовленою попередньо. Загальнорекомендованим є середній розмір фракції
сировини в межах 3 мм [1, 5, 9, 6]. Подрібнення може відбуватися в одну або
декілька стадій. Наразі широко дискусійним є питання використання методу
подрібнення, оскільки за даними [27], застосування обладнання для різання буде
більш енергоощадним, ніж в апаратах ударної дії. Автори рекомендують при виборі
технології подрібнення деревини застосовувати апарати, які орієнтовані на роботу
з деревиною як пружно-пластичним і пористим матеріалом, такі як ножові ріжучі
установки (рис. 1.9,б), замість обладнання, призначеного для подрібнення крихкої
речовини, як, наприклад, молоткових подрібнювачів (рис. 1.9,а). Компромісом є
використання дискових та шнекових подрібнювачів, що реалізують подрібнення
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шляхом стирання (рис. 1.9,в, г). Загальнорекомендованим є проведення всіх етапів
подрібнення до процесу сушіння, що дозволить інтенсифікувати останній [17].

Рис. 1.9. Подрібнюючі пристрої для біомаси: а – молоткова дробарка; б –
дисково-ріжучий подрібнювач; в – подрібнювач тонкого помолу; г – шнековий
диспергатор
Однак автори не враховують, що процеси подрібнення з застосуванням
ударної дії значно ефективніше руйнують клітинну структуру рослинної сировини.
Руйнування цілісності клітинної структури часток біомаси є ефективним методом
інтенсифікації тепломасообміну під час сушіння, відповідно, заміна апаратів
ударної дії на апарати подрібнення різанням може суттєво вплинути на кінетику
сушіння та продуктивність сушарок, яка в більшості випадків лімітує
продуктивність всієї лінії [28, 29].
Процес сушіння є одним з найбільш енергоємних технологічних процесів в
виробництві гранульованого біопалива (рис. 1.7). На процеси сушіння в
технологічних лініях виробництва твердого біопалива припадає до 70 % загальних
енерговитрат [25, 30] та витрачається як палива до 20 % сировини, що
переробляється
виготовлення

на

підприємстві.

якісних

0,1±0,02 кг вол./кг с. р.

гранул
та

Оптимальні
та

брикетів

підвищуються

значення

вологовмісту

становлять
для

для

для

біомаси

торфопалив

до

0,18±0,02 кг вол./кг с. р. [11, 15, 19]. Пофракційна вологорізниця сировини, тобто
максимальна різниця між вологовмістом окремих фракцій в сировині, має бути
мінімальною, а при значенні вище 0,35 кг/кг с. р., через дифузійні явища в
пресованому паливі, негативно впливає на його міцність та призводить до
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руйнування [6, 31]. Зі світового досвіду відомо, що найбільш енергоефективними
сушарками для сушіння біомаси є стрічкові сушарки, в яких використовується
низькотемпературний

режим

сушіння

[32].

В

сушарках

застосовують

низькопотенційні джерела енергії. Температура сушильного агента не перевищує
120 С. Питомі витрати теплоти на кілограм випареної вологи становлять 4500–
5000 кДж / кг, але низький температурний потенціал теплоносія дозволяє
застосовувати системи рекуперації теплоти, теплонасосні технології та вторинні
енергоресурси, що здешевлює питомі експлуатаційні витрати на сушіння. Ці
сушарки розповсюджені в ЄС у виробництвах сертифікованих гранул за ENPlus, але
через великі габарити, складність обслуговування та високу вартість не знайшли
застосування в галузі виробництва біопалива в Україні. Натомість для примусового
сушіння ФТ, деревинної та рослинної біомаси в Україні використовуються більш
дешеві високопродуктивні сушарки барабанного або аеродинамічного типу, в яких
реалізується високотемпературний режим сушіння (рис. 1.10). димовими
(топковими) газами з температурою 200–800 С або нагріте повітря з температурою
до 400 С [33, 34].

Рис. 1.10. Сушарки біопаливних виробництв України: а – аеродинамічна
труба сушарка; б – багатосекційна аеродинамічна труба; в – багатоконтурна труба
сушарка; г – барабанна труба сушарка.
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В аеродинамічних сушарках інтенсивність тепломасообміну при сушінні
залежить від гідродинамічного режиму в апараті, що суттєво ускладнює організацію
процесу зневоднення поліфракційних композиційних сумішей. Водночас змінні
параметри сировини, такі як вологість, фракційний та композиційний склад
сировини, яка поступає на сушіння впливають та визначають гідродинамічну
обстановку в апараті, яка постійно змінюється. Відповідно, ускладнюється
регулювання режимів роботи сушарки, що спричиняє підвищення витрат на
сушіння та веде до підвищення пофракційної вологорізниці [35]. Більшість
виробників для вирішення зазначеної проблеми підтримує гранулометричний склад
сировини на рівні 3–5 мм, що спрощує організацію процесу сушіння, але відсутність
мікрофракції, як буде показано далі, може впливати на енергетику пресування та
якісні показники ПТБ та ПТТ.
Як аеродинамічні, так і барабанні сушарки досить добре зарекомендували
себе при сушінні сировини з постійними параметрами вологості на вході та за
незначних коливань дисперсного складу, але при цілорічному циклі роботи
підприємства для біомаси властиві суттєві коливання вологості, що, в свою чергу,
впливає на процеси подрібнення, змінюючи дисперсний склад сировини [36], та в
кінцевому результаті – на процеси сушіння. Сукупний вплив дисперсного складу та
вологості призводить до коливання продуктивності сушарки. Ускладнюється
диверсифікація сировинної бази біопаливних підприємств, які орієнтуються на
дешеві доступні види та композиції різних видів біомаси, та потребує постійного
контролю змінних властивостей сировини.
Для підтримання постійної продуктивності в сушарці застосовують
регулювання температури сушильного агента та безступеневе регулювання
швидкості барабана в межах від 2 до 10 об./хв, що встановлюється оператором лінії
сушіння вручну за допомогою варіатора [37]. При цьому енергоефективний режим
сушіння сировини встановлюється, покладаючись тільки на кваліфікацію та досвід
оператора, а якість отриманого матеріалу напряму залежить від людського фактора.
Коливання продуктивності лінії призводять до порушень технологічного процесу
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підвищення експлуатаційних витрат та собівартості виробленого палива, особливо
в зимовий період, що робить виробництво нерентабельним [3, 15, 37].
Одним із напрямів забезпечення низької собівартості продукції є розроблення
енергоефективних методів регулювання продуктивності сушарки. Задача вибору
режиму сушіння, який забезпечує підвищення енергоефективності використання
сушильної установки, є для сьогодення остаточно не вирішеною.
Визначення заходів регулювання продуктивності та енергоефективних
режимів при змінних параметрах вхідної сировини в аеродинамічних та барабанних
сушарках потребує об’ємних та дорогих експериментальних досліджень. Фізикоматематичні

методи

моделювання

спрощують

пошук

раціональних

енергоефективних режимів роботи обладнання, але вирішення поставленої в роботі
задачі потребує вибору та обґрунтування теоретичної моделі процесу сушіння.
Стадія пресування підготовленої сировини може включати наступні типи
пресового обладнання: одно- або двохшнекові екструдери або шнековий прес,
гідравлічні або механічні ударні преси-брикетери та гранулятори з циліндричною
або плоскою матрицею. Нині більшість паливних брикетів виробляється на
механічних пресах ударного типу виробництва «С.F.Nielsen», (Данія), гідравлічних
пресах виробництва «RUF», (Німеччина) і шнекових пресах виробництва Pini Kay,
(країни СНД). Паливні гранули виробляються на різних модифікаціях грануляторів
типу ОГМ або ДГ з кільцевою матрицею виробництва «Радвилишського
машинобудівного заводу», (Литва), ICK Group, (Україна), California Pellet Mill,
(США) або з плоскою матрицею виробництва Аmandus, (Німеччина).
Процес пресування полягає у наближенні часток дисперсної системи на
відстань, в межах якої проявляються механізми зчеплення, що забезпечує утворення
гранул. Особливістю пресування в екструдері є створення тиску в процесі
переміщення матеріалу за допомогою обертового шнека. Сукупність процесів
обертання та тертя біомаси, деформації зсуву та підвищення тиску призводять до
дисипації механічної енергії та підвищення температури біомаси. В загальному
випадку розігріта біомаса під дією тиску проштовхується через формувальна
головку, в результаті утворюються брикети або гранули заданої форми. Подібні
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процеси відбуваються в більшості типів пресового обладнання, детально принцип
роботи представлено в працях [38–41]. На рис. 1.11 представлено модифікацію
шнекового екструдера для виробництва паливних брикетів Pini Kay.
Рис. 1.11. Екструдер
ЕВ-350 виробництва
паливних
типу

Pini

брикетів
Kay:

1 – зона ущільнення,
2 – зона формування.
Відсутність в даній модифікації екструдера зон (рис. 1.11) подрібнення,
прогріву та перемішування свідчить про відсутність можливості оптимізувати
процес при зміні властивостей сировини, таких як дисперсний склад, вид,
композиційний склад, вологість. Тиск пресування біомаси доходить до 150 МПа, що
потребує значних енергетичних витрат на процес та високої металоємності
обладнання. Провідними фірмами, які випускають шнекові екструдери, є Wenger,
Anderson, Sprout-Bauer, Pres-to-Lu Stoker Juel (США), Ciextral, Crezaux-Loire
(Франція), Weber, Walter (Німеччина), Pagani (Італія) та інші [27, 39]. Екструдери не
знайшли широкого впровадження в Україні через високу вартість, складність
експлуатації і значний знос робочих органів.
Пресування в брикетних пресах є достатньо простим і ефективним рішенням
для виготовлення ПТБ та ПТТ. Щільність брикетів зазвичай коливається від 700 до
1300 кг/м3. У процесах брикетування сировина стискається за високого тиску, що
призводить до його пластифікації та утворення зв’язків між частинками.
Вважається, що за цих умов виділяється з клітин лігнін, який і бере участь в
процесах зв’язування часток та утворення брикетів високої густини. Найбільш
продуктивними є механічні преси, здатні розвивати тиск до 150 МПа та
забезпечувати пресування до 2500 кг сировини/год. В гідравлічних пресах тиск
обмежений величиною 100 МПа, для них характерні менша продуктивність та
менша густина брикетів, але вони здатні пресувати біомасу з вмістом вологи
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понад 15 %, що імовірно пов’язано із малою швидкістю руху поршня. Споживана
потужність пресування, за даними виробника, становить 50–70 кВтгод/т [38, 40, 41].
Принцип роботи грануляторів різних типів аналогічний попередньому
обладнанню, за винятком того, що виготовлення гранул обмежено розміром до 30
мм (рис. 1.12, 1.13) [38, 40, 41].

Рис. 1.12. Гранулятори виробництва паливних гранул [41]: а, б – з плоскою
матрицею; в –з циліндричною
Пресування відбувається за рахунок обертового руху роликів, що дозволяє
проштовхувати біомасу через отвори в матриці. Сировина для гранулювання
надходить з живильника, рівномірно подається в шнековий кондиціонер для
контрольованого введення зв’язуючих, з метою поліпшення процесу гранулювання.
Вологість суміші, яка поступає на гранулювання не перевищує 17 %. У виробництві
комбікормів в сировину додають воду, щоб пом'якшити подачу і частково
желатинізувати крохмаль та сформувати міцніші гранули. На цій стадії витрата води
становить до 150 кг/т продукту. Далі відбувається гранулювання, шляхом
проштовхування сировини роликами через отвори матриці. Внаслідок тертя
матеріалу та корпусу гранулятора температура сировини може підвищитися.
Сформовані

гранули

відрізаються

нерухомими

ножами.

Продуктивність

грануляторів знаходиться в діапазоні від 200 кг/год до 8000 кг/год, а споживана
потужність –в діапазоні 20–60 кВтгод/т [38, 40, 41].
Експериментальні дані, наведені в літературних джерелах стосовно
виготовлення біопалива з рослинних відходів, зокрема сумішей на їх основі, на
приведеному обладнанні малочисельні та мають розрізнений характер [25–35,
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38, 40]. На виробництві здебільшого режими гранулювання відпрацьовують
шляхом регулювання ступеню помелу сировини, зміни вологості та підвищення
тиску в межах технічних можливостей обладнання. Термічна підготовка сировини
в технологіях виробництва біопалив в Україні не використовується.

Рис. 1.13. Типове
обладнання
гранулятора та
схема
гранулювання
[38]

Як показано вище, в основу технологій виготовлення ПТБ та ПТТ покладено
створення надвисоких тисків, за яких відбувається максимальне деформаційне
ущільнення системи та утворення зв’язків на рівні міжмолекулярних контактів.
Реалізація зазначеного підходу веде до підвищення питомого енергоспоживання як
стадії гранулювання, так і лінії в цілому, а пресове обладнання в умовах зміни
властивостей сировини не забезпечує сталі показники якості [25].
Енергетичний аналіз технологічних етапів виробництва твердого біопалива
показав, що усі стадії виробництва є енерговитратними; низька енергетична
ефективність властива таким етапам підготовки сировини до пресування, як
подрібнення та сушіння, особливо великими витратами енергії характеризується
стадія сушіння, що впливає на енергоефективність виробництва загалом та
собівартість продукції [25].
Ключовою стадією виробництва твердого біопалива є процес пресування.
Відповідно, обґрунтування енергоефективних режимів сталого виробництва
паливних гранул та брикетів має базуватися на аналізі компонентного складу
біомаси,

механізмів

гранулоутворення

та

факторів

впливу

на

процеси

гранулоутворення, визначенні напрямів дослідження методів енергоефективного
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гранулювання та формулюванні вимог до властивостей сировини, отриманих на
стадіях підготовки, таких як сушіння та подрібнення. Розроблення методів аналізу
та дослідження енергоефективних режимів основних стадій виготовлення ПТБ та
ПТТ забезпечить вирішення актуальної науково-прикладної проблеми зниження
витрат енергетичних і матеріальних ресурсів стадій пресування, подрібнення та
сушіння, а також підвищення енергоефективності комплексів виробництва біо- та
торфопалива.
Аналіз компонентного складу біомаси та торфу для виробництва
пресованого палива в Україні
Компонентний склад сировини є одним з найважливіших змінних параметрів,
який впливає на якість гранульованих матеріалів. Компонентний склад включає
органічну і неорганічну частину (мінеральну складову). Неорганічна складова (зола
придбана та власна) впливає на стадіях подрібнення, сушіння та пресування на знос
обладнання, але не впливає на процеси гранулоутворення [42]. Біомаса та торф, що
складаються на 85–95 % з високомолекулярних речовин, які включають такі
сполуки, як целюлоза, геміцелюлоза, білок, крохмаль, лігнін, клітковина, жири і у
випадку торфу гумусові речовини (ГР) (гумінові та фульвокислоти) як продукти
часткового розкладу целюлози та лігніну, є складними полімерними композиціями
нерегулярної будови та аморфної структури [11, 43, 44]. Вміст вказаних органічних
речовин залежить від виду біомаси, причому дані в літературі коливаються в
широких межах, але в середньому деревина хвойних порід містить більше лігніну
(27–28 %) і менше геміцелюлози (23–35 %), ніж листяна (відповідно 18–22 % і 25–
45 %), для соломи різних видів біомаси вміст геміцелюлози 20-25 %, лігніну в межах
16-20 %, целюлози на рівні 35-45 %. Лузга містить значну кількість геміцелюлози
(23,6–28 %), лігніну (24,8–29,6 %), целюлози (31–42,4 %) [45–48]. Торф низинного
типу, характерний для родовищ України [11], міcтить меншу кількість целюлози за
рослинну та деревинну біомасу (сумарно геміцелюлози та целюлози близько 25 %),
оскільки в процесі їх часткового розкладу утворюються лігнін (12–15 %) та гумінові
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речовини (гумінові кислоти – 40 % та фульвокислоти – близько 15 %), також у
торфі у невеликій кількості присутні бітуми – 4,2–7 % [49].
Під час перероблення біомаси між її компонентами можуть проходити хімічні
реакції та відбуватися зміни основних складових, що впливає на процеси
гранулоутворення. В роботах М. Томаса, Л. Колладо, Дж Алебіові, Т. Шанкара, Дж.
Бригса [51–60] визначені складові, які впливають на якість гранул, поміж яких
полісахариди, крохмаль, білок, моносахариди, жири, клітковина, неорганічні
речовини і вода. Під час процесу гранулювання сировини крохмаль та білок
виконують роль зв’язуючого і змащуючого агента. В процесі пресування в гранулі
крохмаль піддається реакції желатинізації, склеювання і ретроградації за рахунок
міжмолекулярних водневих зв'язків. Білок, як і крохмаль, під час процесу
пресування під дією тиску вже за температур вище 50 С піддається денатурації, що
призводить до утворення нових зв'язків і структур з іншими білками і крохмалем.
Саме ці біополімери в «комбікормових» технологіях за рахунок пластифікації та
желатинізацї забезпечують утворення міцних гранул навіть в умовах холодного
пресування (ХП) за низьких тисків та енерговитрат. З викладеного можна зробити
висновок, що біомаса з вмістом білку та крохмалю за умови підвищення
температури в межах до 100 С не потребує додаткових заходів для отримання
якісних гранул, а також може застосовуватися в композиційному паливі як
зв’язуюча складова. Наявність жирів забезпечує ефект змащення під час
гранулювання та збільшення продуктивності гранулятора і знижує енергетику
пресування, але підвищений вміст жирів призводить до утворення гранул низької
якості через зниження кількості і міцності зв’язків в гранулі, оскільки жири мають
гідрофобні властивості, міцність гранул буде зменшуватися [60].
В технологіях виробництва пресованого біопалива найбільші складнощі
виникають при переробці лігноцелюлозної сировини, яка не містить білків та
крохмалю в достатній кількості. Лігноцелюлоза є дескриптором, який визначає
біомасу, не пов'язану з харчовими продуктами, таку як деревина, рослини і
більшість відходів агробіомаси та складається переважно з геміцелюлози, целюлози
та лігніну.
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Целюлоза – хімічно стійка речовина, яка не розчиняється у воді і органічних
розчинниках. При тиску 1–1,5 МПа і температурі 180 С відбувається гідроліз
целюлози, тобто її розпад на прості цукри (глюкоза, ксилоза та ін.) [61, 62].
Целюлоза утворює кристалічні мікрофібрили, які оточені аморфною целюлозою
всередині рослинних клітин [63]. Геміцелюлози і лігнін створюють аморфну
матрицю, яка зміцнює мікрофібрили целюлози. Структурна термостійкість та
цілісність целюлози створюється водневими зв'язками між мономерами глюкози. За
гарячого пресування целюлоза вважається армуючою основою виробів з деревини
та основним джерелом вуглецю в біомасі [60].
Геміцелюлози близькі до целюлози і належать до полісахаридів. Однак на
відміну від целюлози вони здебільшого не мають лінійної будови і не є
гомополімерами, а являють собою нерегулярні гетерополімери, макромолекули
яких мають розгалужену структуру, чим обумовлена аморфна структура
геміцелюлози [64] та висока реакційна здатність за низьких температур. Деякі
дослідники вважають, що утворення міжмолекулярних зв'язків в гранулі біомаси
може відбуватися через адгезійну взаємодію продуктів розпаду саме геміцелюлози,
але міцність таких зв’язків низька. Великий інтерес представляють роботи із
використання геміцелюлози як зв’язуючого при отриманні деревинних пластиків.
Було показано, що геміцелюлози в присутності вологи вже при 50 °С
розм'якшуються. У сухому стані геміцелюлози в присутності високого тиску та
температури 70–130 ° С переходять із склоподібного стану в пластичний, а
присутність води знижує параметри тиску та температури їх склопереходу [64–66].
Лігнін є нерегулярним біополімером з розгалуженими макромолекулами,
побудованими головним чином із залишків заміщених фенолоспиртів. Лігнін
присутній в клітинній масі деревинної та рослинної біомаси, а також утворюється в
процесі торфоутворення і сам бере участь в утворенні гумусових речовин, причому
загальною тенденцією є накопичення лігніну з підвищенням ступеня розкладу
торфу [66]. Велика кількість активних функціональних груп різного типу робить
лігнін здатним до численних хімічних перетворень. Макромолекули лігніну в
рослині виконують безліч структурних цілей, в тому числі виконують роль
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зв’язуючої речовини. В роботі Жана Е.Г. ван Дама [67] показано, що лігнін проявляє
термореактивні властивості та переходить із засклованого у високоеластичний,
пластичний та в’язкотекучий стан при температурах більш як 140 °C і діє як клеюча
та зв’язуюча речовина. Лігнін є компонентом, який забезпечує найміцніший
міжмолекулярний зв’язок в структурі біомаси і після охолодження та склування діє
як зміцнюючий агент [68]. П. Лехтикангас [69] стверджував, що вологість близько
8–15 % в біомасі знижує температуру зміни релаксаційного стану до 110–135 °C за
рахунок пластификації ланцюжків його макромолекул. Але пластифікуюча дія
вологи проявляється у вузькому діапазоні значень вологості і виключно по поверхні
часток. Присутність лігніну в рослинних матеріалах є передумовою пресування
біомаси та виробництва високоякісних гранул без додавання сторонніх зв’язуючих.
Адгезійні та реакційні властивості лігніну покращують міцність гранул і брикетів,
виготовлених з лігноцелюлозних матеріалів [71], але мають бути максимально
активовані в процесі пресування паливних гранул. Здатність геміцелюлози і лігніну
пластифікуватися

за

підвищених

температур

активно

досліджується

та

використовується у виробництві деревних пластиків [62].
Аналогічну лігніну природу та властивості мають гумусові речовини (ГР)
торфу. ГР – це продукти біохімічного розкладу відмерлих рослин в процесі
торфоутворення, складна суміш подібних за складом, будовою та властивостями
високомолекулярних поліфункціональних продуктів поліконденсації переважно
ароматичної природи, які входять до складу гумусу, відрізняються високою
біологічною стійкістю та активністю [49]. Гумінові речовини та їх роль в процесах
гранулоутворення вивчені недостатньо. При цьому необхідно зазначити, що
гумінові кислоти і їх солі – це колоїдні системи, які за певних умов [70] мають
властивості зв’язуючого. Відомі приклади використання торфу та ГР торфу з
концентрацією до 5 % с. р. як зв’язуючого, і саме на долю ГР може припадати роль
утворення нових зв’язків. [6, 41, 49]. Зв’язуючі властивості гумінових речовин
відомі в агротехнічних науках. [49]. Це пов’язано з тим, що макромолекули ГР
мають сильно виражений полярний характер та містять велику кількість
функціональних груп, які зумовлюють їх високу реакційну здатність. ГР в
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активованому стані є високо реакційно-здатними і активними іонообмінними
речовинами, які утворюють міцні зв'язки з багатьма іонами і молекулами речовин,
Однак в більшості випадків для підвищення їх реакційної здатності вони мають
пройти активацію обробкою розчином лугу.
ГР поділяють на гумінові кислоти та фульвокислоти. До ґумінових кислот
належить частина органічних речовин торфу, які вилучаються лужним розчином і
випадають в осад з лужної витяжки при додаванні хлоридної кислоти. До
фульвокислот відносять речовини, які залишаються в кислому розчині після
відділення осаду ґумінових кислот.
ГР мають високу цінність також при використанні як добриво. Встановлено,
що ГР в ґрунті зв’язують речовини, які містять аміногрупи (вітаміни, ауксини,
амінокислоти тощо). При переведенні ГР у активований стан раніше зв’язані
біотичні сполуки стають доступними для мікроорганізмів і рослин, що стимулює
розвиток рослин і підвищує їх стійкість до несприятливих умов (підвищених або
понижених температур, вологості, концентрації поживних елементів, світла). Дія ГР
на засвоєння рослинами елементів живлення тим вища, чим менший вміст їх в
ґрунті. ГР стимулюють розвиток кореневої системи рослин: маса коріння на суху
речовину при внесенні в ґрунт ГР збільшується на 25 % порівняно із фоном, вміст
загального азоту, білка і зольних елементів – на 6 % [72]. ГР є одними з основних
компонентів, що впливають на такі фізико-механічні та агрохімічні властивості
ґрунту, як іонообмінні, водні, кислотні, структурні, теплофізичні, тощо [73]. В
«Проблемній лабораторії гумінових добрив» Дніпропетровського Інституту
сільського господарства розроблено технологічний регламент та технічні умови на
виробництва гуматів калію та натрію із торфу, які використовуються як ефективне
добриво та стимулятор росту рослин [74, 75].
Можливість використання ГР як зв’язуючого в біопаливі та як цінного
компонента добрив створює передумови для диверсифікації виробництва паливних
брикетів та гранул в комплексі з виробництвом добрив в межах одного
підприємства.
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Теоретичні засади та гіпотези гранулоутворення в пресованому біо та торфопаливі
Фізична

модель

процесу

пресування

в

більшості

наукових

робіт

збігається (рис. 1.14).

Рис. 1.14. Фізична модель процесу пресування
На початку пресування відбувається перерозподіл та ущільнення дисперсних
частинок за рахунок структурно-механічних деформацій системи, при цьому
зростають пружні деформації та видаляється більша частина повітря. Система
переходить з трифазної у двофазну. Енергетичні витрати на цій ділянці незначні. В
міру зростання навантаження зменшуються структурно-механічні деформації,
натомість відбувається переміщення часток з одночасним руйнуванням, зміною
форми, збільшенням кількості контактів та утворенням зв’язків різного характеру
[41], в тому числі і міжмолекулярних. Енергія стискання витрачається на зміну
вільної поверхневої енергії, форми частинок, відбувається часткова дисипація
енергії, що супроводжується підвищенням температури матеріалу. Утворюються
адгезійні, аутогезійні та когезійні зв’язки, що створюють з’єднані прошарки у
матеріалі. За максимального тиску в системі припиняється руйнування часток та
відбувається пружно-пластичне ущільнення всієї системи, перехід пружної
деформації в пластичну, збільшення числа контактів між новоутвореними
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частинками і як наслідок – підвищується густина та міцність. Зняття навантаження
та вихід гранули з пресформи супроводжується руйнуванням частини утворених
зв’язків та пружними зворотними деформаціями, що веде до зменшення міцності та
густини гранули. [6, 17, 76, 77].
На сьогодні немає остаточного чіткого уявлення про природу та внутрішні
механізми зв’язків під час гранулоутворення. В більшості наукових праць за остатні
три десятиліття висвітлення механізму гранулоутворення зводиться до переліку сил
та зв’язків, які виникають в процесі стискання та деформації дисперсного
середовища (табл. 1.3).
Таблиця 1.3
Моделі механізмів гранулоутворення
Автор

Фізична модель та природа зв’язків


Г. Румпф,
C. Мані [78, 79]








Г. Я. Фарбман [80]





Г. Адге,
В.М. Наумович [81]

Н. Каліян,
Р. Морей [82,83]

С. Сан [84]




зв’язки між твердими тілами такі, як спікання, хімічна реакція,
рекристалізація;
зміна релаксаційного стану в’яжучих речовин;
зв’язки, спричинені поверхневими силами;
адгезійні і когезійні зв’язки спричинені в’язкими та клеючими
речовинами в точках контакту;
зв’язки, спричинені силами взаємного тяжіння твердих тіл тобто
водневі зв’язки, та силами, що обумовлені дією електростатичних
зарядів.
утворення твердих агрегатів в результаті дії фізико-механічних
перетворень;
межовими силами взаємодії на границі рідина-тверде тіло та
капілярними силами;
механічними силами взаємодії часток, що викликані
особливостями їх форми та розмірів.
фізичні сили зв’язку, які утворюють в місцях контакту
молекулярні зв’язки;
клеючі речовини, які утворюються під час кондиціювання;
механічні сили зчеплення, які виникають в результаті
взаємопроникнення та переплетіння часток відповідної форми



зв’язок між частинками відбувається за рахунок утворення твердого
мосту природними зв'язуючими, такими як лігнін та білки в біомасі



в точках контакту виникають сили Ван дер Ваальса,
електростатичні сили, сорбційні сили поверхневого шару вологи
визначальним є зв'язок через молекулу води, а моношар молекул
води на поверхні відповідає оптимальній вологості матеріалу
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Як

бачимо

з

табл.

1.3,

відсутність

однозначної

фізичної

моделі

гранулоутворення породжує широкий спектр уявлень про природу сил і зв’язків в
процесах перетворення дисперсних матеріалів у гранульовані.
Можна виділити декілька наукових підходів, один з яких спирається на наявні
теорії

гранулоутворення,

а

саме

капілярну,

колоїдну,

молекулярну

та

термодинамічну, а також гіпотезу водневих зв’язків. Аналіз зазначених теорій
проводився раніше як автором представленої роботи, так і в роботах [6, 18, 19].
Другий підхід базується на бітумній і гуміново-кислотній теорії та пояснює
утворення в процесі пресування міцних гранул саме зв’язуючими та клеючими
властивостями деяких складових дисперсної суміші (бітуми, гумінові кислоти,
лігнін, крохмаль, білки і т.д.). Далі наведено основні висновки з цих гіпотез.
Відповідно

до

капілярної

гіпотези,

розробленої

К. Кегелем

[50],

гранулоутворення виникає в результаті дії молекулярних сил часток матеріалу та, в
залежності від вмісту вологи в матеріалі, в результаті дії капілярних сил первинних
та вторинних капілярів як наслідок дії сил поверхневого натягу та капілярного тиску
вгнутих менісків води, під дією сил зчеплення між адгезійними плівками води та
безпосередньо через молекулу води при утворенні моношару останньої.
Колоїдна теорія, розроблена Г. Агде [81], пояснює гранулоутворення
переважною дією сил Ван дер Ваальса, які виникають під дією великих тисків в
результаті деформації дисперсної системи та наближення макромолекул та
колоїдних часток до відстані, в межах якої починають діяти сили міжмолекулярної
взаємодії.
Згідно з молекулярною теорією, обґрунтованої В. М. Наумовичем [81],
адсорбована вода в сировині знаходиться в квазітвердому стані, утворюючи в
цілому з частинкою суцільне тверде тіло, сукупність таких часток утворює
дисперсне середовище. Утворення гранул пояснюється процесом злипання, в основі
якого лежить механізм міжмолекулярної взаємодії, розроблений Б. В. Дирягіним
[85]. Відповідно до цієї теорії, питома сила міжмолекулярної взаємодії знаходиться
в зворотній залежності від розміру часток. Час контакту та тиск пресування не
мають значення як фактори сили зв’язку, а кількість контактів визначає міцність
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гранул. В роботі [6] на базі теорії В. М. Наумовича висунута гіпотеза про
можливість отримання міцних гранул при пресуванні композиційних матеріалів з
різними

структурно-механічними

властивостями

внаслідок

деформаційного

проникнення більш міцних частинок в більш пластичні і утворення більшої
кількості контактів у порівнянні з однорідним матеріалом, та проведені успішні
дослідження щодо її перевірки на прикладі композицій торфу та деревинної і
рослинної біомаси, але вплив дисперсного складу сировини як фактор утворення
зв’язків не розглядався, що обмежило вміст рослинної складової або деревинної
складової до 40 %.
Згідно з теорією водневих зв’язків, висунутої А. Я. Чмирем, за наявності в
органічній сировині полісахаридів, виникнення зв’язків можливе через здатність їх
функціональних груп макромолекул утворювати водневі зв’язки в межах відстані
наближення часток менше товщини адгезійного шару. Найміцніші гранули будуть
отримані за умови наявності між частками моношару молекул води з двосторонніми
водневими зв’язками.
Основні положення другого підходу розроблені в межах бітумної та гуміновокислотної теорії і показують, що за високого тиску та температури проявляється дія
внутрішніх зв’язуючих, які забезпечують гранулоутворення. Гуміново-кислотна
теорія ґрунтувалася на тому, що сили зчеплення між частинками брикетованого
вугілля або торфу виникають за рахунок вільних гумінових кислот, які відіграють
роль зв’язуючої речовини. Міцність брикету залежить від вмісту вільних гумінових
кислот як пластифікатора. Аналогічні підходи були висунуті щодо ролі лігніну,
крохмалю та полісахаридів в роботах [85–89]. Для поліпшення процесу
гранулювання автори додавали сполучення або добавки лігніну, крохмалю та інші,
що на їх думку покращувало міцнісні властивості гранульованої біомаси. Але на
теперішній час різноманітний склад біомаси як сировини досі є однією з причин
того, що залишається невизначеним, що саме є фактором утворення міцних зв’язків.
Загалом обидва підходи направлені на визначення умов та закономірностей
гранулоутворення, але лише деякі роботи пов’язують механізми утворення зв’язків
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з енергетикою пресування, констатуючи лише ефекти зменшення необхідного тиску
та питомих витрат механічної енергії в наслідок створення тиску.
Найбільш розповсюджена молекулярна теорія гранулоутворення не враховує
особливості біомаси та торфу як композиційного біополімеру, не враховує
полімерного характеру макромолекул та їх фізико-хімічні перетворення в процесі
гранулювання.
Недостатній рівень знань щодо механізмів гранулоутворення гальмує
розвиток галузі в цілому та обмежує впровадження енергоефективних технологій.
Необхідність визначення закономірностей пресування за різних умов проведення
процесу викликала чисельні експериментальні дослідження основних факторів
впливу на процес гранулоутворення.
Фактори впливу на процес гранулоутворення
До основних факторів впливу можна віднести вміст вологи, температуру,
тиск, фракційний склад, вплив парової обробки та вмісту зв’язуючих [11].
Вплив вологи на процес гранулоутворення досліджували в своїх роботах
Вольфганг Стельте, Самуель Поддар, Есперанса Монедеро, Джошуа Джексон,
Роберт Самуельссон, Торе Фибакк, Судгагар Манi, Налладурай Каліян, Венс Морі
[6, 82, 90–97]. Встановлено, що молекули води можуть утворювати міжмолекулярні
зв’язки в гранулі, в тому числі водневі, та активувати сили молекулярного
зв’язування. Присутність моношару води на поверхні частинок біомаси призводить
до утворення водорозчинних комплексів, набрякання біополімерів та зміни їх
релаксаційного стану з утворенням гелевих структур, активує зв’язуючі властивості
компонентів біомаси або доданих зв’язуючих речовин. Вода проявляє змащувальну
дію та зменшує необхідну енергію для гранулювання на етапі деформації частинок.
Зазначається, що за рахунок збільшення площі контакту між частинками через
молекулу води, вода підсилює дію сил Ван дер Ваальса. Однак також було показано,
що вологовміст більше 20 % мав негативний вплив на гранули з рослинної та
деревинної біомаси, що може бути пов’язано з ізолюючою дією прошарку води та
активацією внутрішніх напружень, що викликають пружні деформації. Це
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призводить до зменшення та послаблення наявних зв’язків у структурі пресованого
матеріалу та зниження механічної міцності гранул. Зазначалося існування
оптимального значення вмісту вологи в гранулах, за межами якого знижується
механічна міцність гранул. Водневі зв’язки між молекулами води та біополімеру
заміщають зв’язки полімерних сполучень, що робить матеріал більш в’язким і
гнучким і призводить до зменшення тертя в процесі гранулювання, але зменшує
міцність гранул. При пофракційній вологорізниці сировини вище 0,35 кг/кг с. р. в
пресованому паливі виникають дифузійні явища, що також негативно впливає на
його міцність та призводить з часом до руйнування. Можна зробити висновок, що
вміст вологи має суттєвий як позитивний, так і негативний вплив на механізми
зв'язування в гранулах. Вважається, що 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.

Саме

в

межах

зазначеного

діапазону

проведені

дослідження в представленій роботі.
Вплив температури досліджено в роботах Вольфганга Стельте, Ашвіні
Тілай, Маріі Терези Кароне та інших дослідників. [90, 91, 98, 99]. Температура
виявляє вплив на стадії деформації та активації зв’язуючих речовин як у складі
сировини (наприклад геміцелюлози та лігніну), так і зв’язуючих стороннього
походження. В межах оптимального, характерного для кожного зв’язуючого
діапазону температури, останній переходить у високоеластичний, пластичний або
в’язко-текучий стан і після деформаційного стискання біомаси бере участь у
зв'язуванні частинок суміші та повторно полімеризується після охолодження, що
дає змогу забезпечити енергоефективне гранулювання та найвищі показники
міцності гранул. Нижня точка скляного переходу для лігніну та інших біополімерів
залежить від виду сировини, вологості та тиску пресування. В діапазоні температур
60–250 C в дослідженнях зазначених авторів спостерігався найвищий вплив
температури грануляції на якість гранул, отриманих з деревини в лабораторних
умовах. Найкращі показники відповідали температурі вище 90 C. Збільшення
температури суміші веде до зниження енергетичних параметрів процесу
гранулювання, впливає на нижню границю тиску, необхідного для гранулювання.
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Вплив тиску пресування вивчається здебільшого у взаємодії з іншими
параметрами, які можуть мати позитивний і негативний вплив на властивості
гранул. Відомі дослідження Судгагара Манi, Вольфганга Стельте, Самуеля
Поддара, Ашвіні Тілай, Налладурай Каліяна [79, 82, 90, 91, 98], в яких досліджено
вплив тиску пресування в діапазоні 50–550 МПа на густину гранул. Дослідження
виявили переважний вплив тиску при збільшенні його значення до 150–250 МПа
для більшості видів біомаси, після перевищення якого густина гранул не
змінювалась, що пояснювали наближенням її значення до густини клітинної стінки
біомаси, яка становить 1420–1500 кг/м3. Дослідження спільного впливу тиску та
вологи на густину і міцність гранул при гранулюванні комбікорму показало
найвищі якісні показники гранул за волості 10 %. Встановлено, що існує прямий
взаємозв'язок між витратою енергії на процес брикетування та тиском. Дослідження
спільного впливу тиску, температури та вологи виявили за підвищення тиску для
різних температурно-вологісних умов як підвищення, так і зниження густини і
міцності гранул, що пов'язували як з підвищенням пластичності матеріалу, що
покращує умови гранулоутворення, так і підвищенням в’язкості гранул через
послаблення зв’язків в їх структурі.
Вплив розміру фракції досліджено в роботах Судгагара Манi, Норфидзи
Харун, Ю Вонга, Клаудії Кірстен, Нельсона Арзоли [79, 100–103]. В дослідженнях
встановлено, що зменшення розміру часток веде до покращення структурномеханічних властивостей гранул, а вплив вмісту мікрофракції в сировині на
підвищення якісних показників палива та зменшення енергетичних витрат
переважав вплив вмісту зв’язуючих. Цей ефект спостерігався і трактувався
дослідниками по-різному: зменшенням кількості молекулярних зв’язків в гранулі зі
збільшенням розміру фракції, а також підвищенням сил тертя та пружних
деформацій дисперсної системи, що в кінцевому результаті призводить до зниження
механічної міцності гранул. Було встановлено, що використання меншого розміру
фракції для гранулювання забезпечує підвищення здатності гранул до тривалого
зберігання. Для композицій з вмістом в суміші торфу, деревини та агробіомаси
показано, що насипна щільність композицій у всіх випадках збільшується зі
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зменшенням розміру фракції. Крім того, зазначено, що з сировини з меншим
розміром частинок можна отримати гранули з підвищеною міцністю за менших
енергетичних витрат. Показано, що вплив розміру частинок на густину і механічну
міцність більше виражений для матеріалу, подрібненого в ударних та розмелюючих
дробарках, порівняно з подрібненим в апаратах різання, що пояснюється більш
ефективною

активацією

та

залученням

власних

зв’язуючих

в

процес

гранулоутворення. Встановлено, що використання тонкого подрібнення біомаси в
молоткових дробарках з розміром отворів решета 0,8–3,2 мм найбільш ефективне
щодо підвищення густини виготовлених гранул з агробіомаси. У всіх дослідженнях
обґрунтованим було залучення мікрофракцій до суміші для пресування, але відсутні
рекомендації щодо частки мікрофракції в суміші.
Вплив зв'язуючих досліджено в роботах Сіньшен Пенга, Майкла Фінелла,
Вольфганга Стельте, Маджида Сулеймані, Багер Емаді та інших [104–109].
Більшість досліджень присвячена природним зв’язуючим, таким як лігнін,
геміцелюлоза, крохмаль, білок, які були додатково введені в біомасу для зменшення
тиску пресування та покращення властивостей гранул. В роботах вперше висунуто
припущення щодо механізму гранулоутворення у випадку, коли температура
склопереходу недостатня для активації лігніну, а гранулоутворення може
відбуватися

за

участі

геміцелюлози,

яка

аналогічно

лігніну

утворює

міжмолекулярні зв’язки та тверді мости, але через їх низьку молекулярну масу,
порівняно з лігніном, їх міцність значно слабша, що впливає на якість гранул.
Показано, що за активації лігніну він здатний не тільки утворювати в гранулі тверді
мости та міжмолекулярні зв’язки, але й молекулярні зшивки, в тому числі з іншими
компонентами, у складі сировини або агломерати. Застосування в якості
зв’язуючого вологої мікрофракції біомаси з вмістом до 30 % для пресування
торефікованої

сировини

показали задовільні

результати

при

температурі

пресування до 220С, що забезпечило активацію лігніну з високою температурою
склопереходу.
Відомі вдалі спроби використання водного розчину торфу та гуматів як
зв’язуючого з метою підвищення якості вугільних палив [49, 110–112]. На думку
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дослідників,

зазначені

речовини

мають

виражені

структуроутворюючі

і

гідрофобізуючі властивості, які забезпечують зростання показників якості
пресованого

біопалива.

Паливо

отримували

змішуванням

підготовленої

водоторф’яної дисперсії з основним компонентом палива, що становив 50–95 %
загальної маси. Вологість суміші становила 50–70 %. Далі паливо підсушували в
стрічкових сушарках. Але аналіз властивостей палива показав, що щільність
формованої продукції після сушіння до вологості 15 % має істотний розкид і
знаходиться в діапазоні від 400 до 1500 кг/м3.
Обробка парою досліджувалася в роботах Пак Суй Лама, Захри Тойсеркані,
Нільса Пітера К. Нільсена, Фані Адапа, В. Я Тойбіч, Аміта Бісваса, Мартіна Сам
Педро та інших [66, 82, 113–119]. Для покращення здатності до гранулювання
біомасу обробляють водяною парою не менше 5 хв при температурі до 260 С, а
потім різко скидають тиск до атмосферного. Процес активує основні біополімери
біомаси та сприяє механічному руйнуванню клітинної структури. Ця стадія суттєво
ускладнює технологію і підвищує енерговитрати, але є ефективною для
виготовлення якісних міцних гранул з лігноцелюлозної сировини. Також
фіксувалося підвищення енергетичних витрат на процес гранулювання обробленої
біомаси, що пояснювалося підвищенням шорсткості поверхні часток та
підвищенням тертя в процесі пресування через наявність на поверхні часток
кристалів

моносахаридів

та

втрату

полісахаридних

комплексів,

які,

за

припущенням, відігравали роль змащуючого при пресуванні. Велику стабільність
геометричних розмірів гранул пояснювали утворенням целюлозно-лігнінової
матриці з міцною структурою.
Окремо слід зупинитися на технології, яка розвивалася в галузі виробництва
деревинно-стружкових плит та гуртувалася на наукових засадах пластифікації
деревинної та рослинної біомаси. Аналізуючи попередні дослідження, можна
прогнозувати, що саме залучення наукових засад пластифікації біомаси та
використання методів пластифікації в виробництві гранульованого біопалива дасть
змогу розробити універсальний підхід до пресування композицій біомаси різного
гранулометричного складу та походження. Особливості будови біомаси були
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покладені в основу створення деревинних пластиків без застосування синтетичних
зв'язуючих речовин, за рахунок використання власного зв’язуючого – лігніну.
Сутність способу полягала в пресуванні в герметичних прес-формах подрібненої
деревини при температурі до 400 °С і тиску від 30 до 100 МПа [120–124]. При
гарячому пресуванні лігнін переходив в розм'якшений стан і легко вступав в реакції
конденсації

–

полімеризації

з

утворенням

вуглецевих

зв’язків.

Відомі

одностадійний та двостадійний спосіб виготовлення пластиків. Пластики,
виготовлені одностадійним способом, мали густину від 1300 до 1380 кг/м3, що
цілком задовольняє вимогам до біопалива. Двостадійний спосіб отримання
пластиків передбачав на першій стадії температурно-вологісну підготовку пресмаси
з підвищенням термореактивних властивостей, на другій стадії – пресування, що
забезпечило отримання міцного і водостійкого пластику при зниженні температури
пресування до 180 °С і тиску до 15 МПа [124, 125] із густиною від 1350 до 1380
кг/м3. За даними [125], пластик створюється за рахунок використання реакційної
здатності компонентів деревини (лігніну і вуглеводів), а не продуктів їх глибокого
розкладання. Розмір та форма частинок сировини суттєво впливали на фізикомеханічні властивості пластика, найвищі показники густини та міцності були
отримані за подрібнення біомаси до розміру близького до розміру клітин (80–200
мкм). Застосування мінімальних розмірів деревинних частинок та волокниста
форма, набута в процесі подрібнення ударним методом, збільшує показники
міцності виробів до 50 % за зменшення необхідної вологості сировини з 30 % до
14 % в порівнянні з пластиком, отриманим при тих же режимах, але з деревинних
частинок з середнім розміром 2 мм. Цей ефект пояснювався збільшенням сумарної
питомої поверхні матеріалу, зміною пластичності та кількісною зміною хімічних
зв’язків його компонентів в пресованому матеріалі. Під дією тиску та температури
в присутності поверхневої вологи відбувається глибока пластифікація лігнінової
складової та протікання реакцій зшивання ланцюжків макромолекул з утворенням
вуглецевих зв’язків [123]. Отримання міцного ПТБ та ПТТ з високою густиною за
подібних умов може бути досягнуто за меншого значення тиску пресування та
енерговитрат. Методи пластифікації біомаси можуть бути залучені у виробництво
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гранульованої біомаси як інноваційний підхід до виробництва гранульованого
біопалива, який принципово змінить енергетику пресування біомаси. Останні
досягнення в галузі виробництва пластифікованої біомаси базуються на залученні
активаційних процесів щодо біомаси у технології виробництва пресованих
матеріалів без сторонніх зв’язуючих [123, 124, 125].
Обґрунтування

застосування

методів

активації

сировини

у

виробництві пресованого біопалива
Як показано раніше, серед ключових факторів впливу на процес можна
виділити тиск, температуру, вологість, дисперсний склад сировини. Результатом
впливу цих факторів на процес є зменшення опору деформації біомаси, наближення
часток на відстань, достатню для молекулярної взаємодії, збільшення числа
контактів та зв’язків різної природи, залучення внутрішніх зв’язуючих в біомасі до
процесу утворення зв’язків. Об’єктом впливу в усіх випадках виступає біомаса та
торф, а мета методів впливу – надати сировині властивостей, за яких мінімізуються
енергетичні витрати та забезпечується стале виробництво біопалива.
Підхід до аналізу методів впливу з позиції активації біомаси з метою
досягнення максимальної реакційної здатності сировини 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 активацією слід розуміти збурення або посилення активності
цільового процесу, в даному випадку здатності утворювати міжмолекулярні зв’язки
та молекулярні зшивки в процесі гранулоутворення. Великий внесок у розвиток
теорії і 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 в своїх працях показали, що активаційні процеси сприяють
підвищенню реакційної здатності твердих тіл, накопиченню поверхневої енергії,
зміні структури, активації зв'язуючих. Разом з тим, недостатньо вирішеними
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залишилися питання впливу активаційних процесів на структурно-механічні
характеристики біопалива.
До методів активації відносять використання розмелу сировини до рівня
руйнування клітинної структури, використання підвищених температурних
режимів та хімічної обробки [19, 27, 41, 127–136], які активують внутрішні
зв’язуючі, збільшуючи кількість поверхнево активних реакційних груп та їх
реакційну здатність, [19, 27, 41, 134]. У виробництві пресованого біопалива
активація біомаси – підвищення питомої поверхні часток, їх поверхневої енергії та
реакційної здатності компонентів біомаси може привести в процесі пресування до
підвищення кількості утворених зв’язків на поверхні часток біомаси реакційними
групами геміцелюлози, целюлози та лігніну, що входять до складу біомаси [126].
Використання

методів

активації

може

забезпечити

зменшення

питомих

енерговитрат на виробництво ПТБ та ПТТ, про що свідчать результати огляду
впливу температури, фракційного складу та температурно-вологісної обробки на
процес гранулоутворення. В представленій роботі досліджено наступні методи
активації:
 механічна активація (МА),
 температурна або теплофізична активація (ТА),
 хімічна активація (ХА),
 комбіновані методи, до яких можна віднести температурно-вологісну
активацію (ТВА).
Механічна активація – активування твердих речовин внаслідок механічної
обробки шляхом подрібнення з використанням ударної дії за умови, коли швидкість
накопичення дефектів перевищує швидкість їх зникнення, що призводить до
накопичення структурних дефектів, фазових перетворень, впливає на фізикохімічну

активність

оброблюваної

сировини

[127–133, 137].

Речовини

в

тонкодисперсному стані характеризуються збільшенням хімічної активності і
набувають підвищеного запасу вільної енергії, змінюють свій склад або будову під
дією механічних сил [138]. Відомі приклади застосування методу МА для зміни
структури твердих тіл, прискорення процесів дифузії та пластифікації, утворення
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активних центрів та вільних радикалів на новоутвореній поверхні, що приводило до
прискорення хімічних реакцій, особливо між твердими тілами [136]. МА торфу та
біомаси може призводити до руйнування структури їх полімерної матриці на
клітинному рівні, утворення вільних радикалів, зміни релаксаційного стану
полімерних сполук, що супроводжуватиметься збільшенням реакційної здатності
часток, підвищенням якісних показників пресованого палива та зменшенням
енерговитрат на його виробництво. Процеси підготовки сировини різними
методами МА знаходять застосування при створенні нових матеріалів на основі
біомаси, в тому числі можуть бути застосовані і у виробництві пресованого
біопалива. За результатами аналізу досліджень впливу фракційного складу на
енергетичні та якісні показники виробництва пресованого палива, розмір часток за
умови МА сировини не повинен перевищувати 200 мкм. Відповідно, цей розмір
прийнято як граничний розмір МА складової в подальших дослідженнях, наведених
в даній роботі. Актуальним та недостатньо вивченим є питання впливу вмісту
мікрофракції в поліфракційних сумішах на якість пресованого палива.
При підвищенні температури сировини, згідно з результатами дослідження
методами ЯМР- та ЕПР -спектроскопії [139] зміни хімічної структури зразків сосни,
полімерні ланцюжки геміцелюлози і лігніну слабшають і руйнуються та
формуються стабільні вільні радикали, що є показником активації біомаси за умови
використання методу ТА. Показано [135, 139], що найбільший темп руйнування у
ланцюжків біополімерів геміцелюлози. Крім того [62, 63, 135] вільні радикали
лігніну, утворенні за температури вище 200 °C, можуть брати участь в реакціях
конденсації, що ведуть до зшивки молекул всередині лігніну і, можливо, між
лігніном та іншими компонентами деревини, що частково пояснює механізм
гранулоутворення за методом ТА. Відповідно, температурна активація сприяє
утворенню нових молекулярних зв’язків та підвищенню густини гранул [135].
Результати дослідження оптимального температурного режиму пресування
представлені в попередньому огляді факторів впливу та в ряді праць [128–135]
мають суттєві розбіжності, а оптимум має знаходитись в діапазоні температур від
90 до 250 °С. В працях [90, 91, 98, 99] робиться акцент на зменшенні опору
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деформації пресування, але умови та механізми зв’язування за температурної
активації не розкриваються. Розбіжності в дослідних даних потребують більш
детального дослідження впливу температурної активації компонентів біомаси на
густину гранул та роботу пресування в зазначеному інтервалі температур.
Температурно-вологісна активація досліджувалася у роботах [140, 141] та
зводилася до високотемпературної гідротермічної обробки деревини методом
«парового вибуху» або «вибухового автогідроліза», в результаті якого відбувалося
руйнування

легкогідролізованих

полісахаридів

і

деградація

лігніну,

що

супроводжуються руйнуванням клітинної структури деревини і збільшенням
кількості вільних функціональних груп [142]. Підготовка деревної сировини даним
способом дає змогу шляхом гарячого пресування отримати деревинні пластики з
високими показниками густини за низьких енерговитрат [143, 144], але через
складність організації автогідролізу даний спосіб не знайшов використання в
виробництві біопалив. Роль вологи як пластифікатора біополімерів біомаси і торфу
майже не враховується в цих виробництвах, а основні складові біополімери біомаси
знаходяться переважно в засклованому стані, що позитивно впливає на
енерговитрати стадії подрібнення для забезпечення ефективної механоактивації
сировини, але ускладнює гранулоутворення. З аналізу впливу води та парової
обробки на процес гранулоутворення можна зробити висновок, що парове
зволоження біомаси здатне наситити поверхневі шари часток вологою, яка
виступатиме в ролі пластифікатора біополімерів біомаси. В поверхневих шарах
часток біомаси найбільш імовірно буде відбуватися розсклування в першу чергу
біополімерів

геміцелюлози,

які

сприятимуть

змащувальному

ефекту

між

частинками та зменшенню енерговитрат на деформаційне ущільнення. Під впливом
тиску в результаті конденсаційних явищ на поверхні часток виникає шар води, що
сприяє набуханню та активації біополімерів поверхні часток, які в присутності
тиску та температури будуть частково переходити у вимушений в’язко-текучий
стан [145, 146]. За аналогією з деревинними пластиками можна очікувати за умов
ТВА біомаси прояву ефектів зниження енергетики пресування та підвищення
якісних показників біопалива. За даними [68, 69, 71] ефект пластифікації в
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присутності вологи лігнінової складової, яка здатна утворювати міцні термостійкі
міжмолекулярні зв’язки, можна очікувати в температурному діапазоні 110–150 °C.
Відповідно, конденсацію вологи в об’ємі гранули може спричинити тиск не вище
0,4 МПа, що може бути реалізовано безпосередньо в пресуючому обладнанні.
Хімічні способи активації біомаси, як показав аналіз праць [147–151],
засновані на впливі різними реагентами на лігноцелюлозний комплекс. Активація
деревини можлива шляхом впливу фталевим або малеїновим ангідридом [147] з
метою утворення нових складноефірних зв'язків, в результаті чого деревина набуває
термопластичності. Обробка подрібненої деревини 25 %-вим водним розчином
аміаку дає змогу за нормальних умов збільшити її пластичність і кількість активних
реакційних

центрів

лігновуглецевого

комплексу

[148].

Обробка

біомаси

слаболужними розчинами здатна викликати гідроліз складноефірних зв'язків
лігніну з появою нових гідроксильних груп. Створюються необхідні умови для
утворення нових хімічних зв'язків, що покращує фізико-механічні показники якості
гранул за зниження енерговитрат пресування. До недоліків ХА активації біомаси
відносять негативний вплив на екологію викидів відпрацьованих хімічних реагентів
з водою. Більшість з існуючих способів ХА складні в реалізації та не забезпечують
задовільних фізико-механічних властивостей отриманих паливних гранул, а
додаткове зволоження погіршує енергетику сушіння. Виключенням, на думку
автора даної роботи, може бути метод ХА торфу, оскільки ГР торфу в хімічно
активованому стані можуть не тільки бути використанні як зв’язуюче і покращити
умови пресування, але при використанні як добриво проявляти біостимулюючі
властивості відносно рослин, як зазначено вище. Можливість диверсифікації
виробництва торфопалива робить обґрунтованим підвищення класу небезпеки
виробництва та ускладнення технології в цілому.
В Україні 96 % всіх запасів торфу становить торф низинного типу, багатий на
ГР (табл. 1.4) [31, 34]. Потреба аграрного сектору в постійному відновленні
гумусового шару та продукуванні тваринницької сировини для внутрішнього
споживача робить найактуальнішим для сьогодення напрямок виробництва з торфу
гумінових добрив та стимуляторів росту рослин та тварин. В умовах загальної кризи
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в країні існує складність створення великих самостійних виробництв. В межах
виробничого циклу ТБЗ частина фрезерного або висушеного торфу, що
використовується для виготовлення торф’яних брикетів, може, з певним
припущенням, бути хімічно активована та в подальшому використана як в ролі
зв’язуючої складової палива, так і в ролі добрива у вигляді розчину гуматів натрію
або калію. Диверсифікація виробництва на ТБЗ дає змогу зменшити залежність
заводу від попиту на торф’яний брикет. Розроблення технологій комплексної
переробки торфу на паливо з вилученням гумінових складових з торфу та хімічної
активації частини торфу та використання її як зв’язуючого можуть з малими
інвестиційними витратами бути інтегровані в технологічний цикл виготовлення
торф’яних брикетів і є актуальними для сьогодення.
Таблиця 1.4
Компонентний склад торфів
Тип торфу
Компоненти
Низинний

Перехідний

Верховий

Бітум

1,2–12,5

2,2–13,7

1,2–17,7

Водорозчинні і легкогідролізовані
геміцелюлози

9,2–45,8

6,9–51,5

9,0–63,1

Гумінові кислоти

18,6–55,5

1,7–52,5

4,6–49,9

Фульвокислоти

5,0–27,9

8,6–33,2

10,0–30

Целюлоза

0,0–19,0

0,0–15,8

0,7–20,7

Лігнін

3,3–26,3

1,9–23,9

0,5–21,1

Активація торфу може відбуватися згідно з технологічним регламентом
виробництва гумату з торфу розробленого в ДСГІ [74] (рис. 1.15). Низинний торф з
вмістом ГР не нижче 30 % та вологістю 50–80 %, після двостадійного подрібнення
з проміжною стадією сушіння завантажується в гідролізапарат (6). Із баку (5) в
гідролізапарат завантажується розчин лугу NaOH з розрахунку 10 % NaOH на суху
масу торфу. Вміст води повинен бути в 15 разів більше сухої маси торфу, (що
відповідає гідромодулю 15). Температура розчину становить 70 С. Після
завантаження продуктів вся маса в гідролізапараті підігрівається гострою парою до
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температури 133С та витримується при вказаній температурі протягом 60 хв.
Розчин гумату натрію (ГNа), та твердий залишок вивантажуються в збірник пульпи
з мішалкою (8). В процесі вивантаження при перепаді тиску від 3 до 1 атм.
утворюється водяна пара, яка поступає в нагрівальну колонку (7), де підігрівається
вода для розчину лугу. Суспензія (пульпа) стікає в збірник (8). Зі збірника (8) пульпа
поступає в горизонтальну шнекову центрифугу типу ОГШ (10), де відбувається
відділення твердих частинок від розчину гумату натрію, який поступає в збірник
(11). Твердий залишок вологістю до 82,5 % направляється на склад. Розчин гумату
натрію зі збірника (11) насосом (12) подається до сепаратора (10), де відбувається
кінцеве очищення від твердих завислих частинок.

Рис. 1.15. Схема отримання розчину гумату натрію [74]
Продуктами технології є розчин гумату та твердий залишок торфу після
екстракції, який містить до 80 % розчину гумату та являє собою хімічно
активований торф і може використовуватися як зв’язуюче в технологічному циклі
ТБЗ. Оскільки, відповідно традиційної технології (рис. 1.15), для ефективної
активації торфу він потребує сушіння та тонкого подрібнення, в представленій
роботі запропоновано на стадії екстракції використовувати кавітаційний екстрактор
типу ЕІ [153], розроблений Інститутом технічної теплофізики НАН України. В
апараті поєднуються деструктивний вплив на торф та інтенсифікація масообмінних

101
процесів за рахунок інтенсивних гідродинамічних режимів, що дає змогу проводити
екстракцію торфу без стадій попереднього подрібнення та сушіння. Зазначені
положення створюють передумови для розроблення на базі існуючої схеми ТБЗ [6]
комплексу переробки торфу на паливо і добриво.
Відомі випадки, коли комбінування МА, ТА та ХА в різних сферах
виробництва [150–161] приводило до синергетичного ефекту зростання реакційної
здатності дисперсної системи. Дослідження спільної дії факторів механічної та
температурної активації (МТА) та суміщеного впливу МА і ТВА може створити
передумови для розробки інноваційних технологій енергоефективного пресування.
Залучення методів активації має бути обґрунтованим з позиції ефективності
пресування та мінімізації енергетичних витрат на процес гранулоутворення.
Проведення цих досліджень можливе із залученням наявних моделей процесу
гранулоутворення. Вплив методів активації, а саме механічної активації сировини,
охоплює ще дві стадії виробництва, такі як подрібнення та сушіння. Відповідно,
залучення методів активації біомаси у виробництві пресованого біопалива потребує
комплексного

вирішення

задачі

енергозбереження

на

основних

стадіях

виробництва.
Математичні моделі та підходи до моделювання процесів пресування
Більшість моделей, що використовуються для опису процесів пресування,
запозичено

з

галузі

фармацевтики,

сільського

господарства

і

харчової

промисловості. Аналіз окремих моделей проведено в працях [79, 113, 162–176].
К. Кавакіта, К. Люде, С. Мані, Г. Табіл та C. Cонхансаж [162–171] в своїх працях
серед відомих моделей пресування (табл. 1.5) виділяли моделі А. Купера, Л. Ітона,
Р. Хеккеля, Р. Панеллі, Ф. Філхо [173], які широко використовуються для розуміння
процесів стиснення фармацевтичних і целюлозних матеріалів та найкраще
відповідали дослідним даним ущільнення біомаси. Ті ж автори відзначали, що
моделі А. Купера, Л. Ітона забезпечили найкращу відповідність експериментальним
даним для сировини з вологістю не вище 8 %, в той час, як моделі Р. Хеккеля, Р.
Панеллі, Ф. Філхо відповідали вологості до 20 %.
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Таблиця 1.5
Моделі пресування біомаси і торфу
Автор моделі
А . Спенсер,
Р. Хеккель,
Л. Спрокель,
П. Шивананд

Дж. Уокер

Основне рівняння
пресування

1
ln
 m  b, f 
1  x1 2  x2
1f
1
b ln
1f

VR  m  ln P  b , VR 

V
VS

Дж. Зоннергаард

Константи m і b описують
стадії
стиснення
заповнення порожнин, а
перегрупування частинок.
масові
частки
композиційної суміші.

на першій
попереднє
на другій
х1 і х2 складових

P – прикладений тиск (МПа); Vr –
коефіцієнт об'ємного стискання; об'єм стисненого матеріалу за тиску Р,
м3; Vs – об'єм матеріалу без пустот, м3.
Vo – об’єм матеріалу на початок
гранулювання, м3; a1 , a2, k1, k2 –
константи моделі Cooper-Eaton.

А. Купер,
Л. Ітон

К. Кавакіта,
К. Людде

Параметри моделі

P

V V
1 P
  ; C 0
V0
C ab a

V  V1  w  log P 
 V0  exp( P / Pm )

C – ступінь стиснення системи, a і b емпіричні константи моделі К.
Кавакіта та К. Людде, пов'язані з
характеристиками матеріалу
V1 - об'єм при тиску 1 МПа; Pm середній тиск, МПа; w – константа
моделі Sonnergaard.

 - щільність матеріалу; А - параметр,

Р. Панеллі,
Ф. Філхо

1
ln
 A PB
1  

пов'язаний з ущільненням в наслідок
деформації частинок, B - параметр
насипної густини матеріалу на початку
стиснення.

В.І. Особов

dP
 aPb, PC ea( )1
d

а, b – емпіричні коефіцієнти
гранулювання, які характеризують
технологічні властивості біомаси.

І.Я. Федоренко

0

де m – коефіцієнт, що характеризує
властивості матеріалу; z – показник
приросту густини,  - показник
відносної деформації біомаси під час
пресування.
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В

дослідженнях

П.

Адапа

[165,

166]

характеристик

стиснення

дрібнодисперсної біомаси соломи ячменю, рапсу, вівса і пшениці, показано, що
модель Кавакіта і Людде забезпечує найвищу відповідність дослідним даним.
Моделі А. Спенсера, Р. Хеккеля та А. Купера, Л. Ітона [168] враховували
перегрупування часток в залежності від тиску та враховували залежність густини
гранул від щільності упаковки часток і застосовувалися переважно для
порошкоподібної біомаси. Модель, яку розробив Дж. Уолкер [167], заснована на
дослідних даних щодо здатності до стискання порошків і включає коефіцієнт
об'ємного стискання VR, як функцію прикладеного тиску P. Аналіз рівнянь моделі
А. Спенсера, Р. Хеккеля, Л. Спрокеля, П. Шивананда, Дж. Уолкера показує, що
вище значення відносної густини f відповідатиме зменшенню об’єму гранули через
перегрупування частинок, а m є зворотною величиною середнього тиску, за якого
відбувається пластифікація біомаси, та необхідного для повного подолання пружної
деформації. Збільшення значення m буде вказувати на початок пластичної
деформації через низький тиск пластифікації, що характеризує матеріал як більш
здатний до стискання. В моделі А. Купера, Л. Ітона, Дж. Зоннергаарда [162,
163, 170, 172] розглядається стиснення матеріалу як майже два незалежних
імовірнісних процеси, перший – заповнення пустот, що мають однаковий розмір з
частинками, другий – заповнення пустот, менших, ніж розмір частинки.
Досить ретельний критичний аналіз відомих залежностей гранулювання
рослинної біомаси провів В. І. Особов [174], який зазначив, що наведені моделі
мають практичні труднощі застосування через невизначеність фізичної суті
констант в рівняннях та можливість адекватного опису лише процесів пресування
однокомпонентних монофракційних дисперсних систем. Він запропонував для
опису процесів гранулювання з достатньою для інженерних розрахунків точністю
використовувати залежність тиску від приросту густини гранул в диференційному
вигляді (табл. 1.5). І. Я. Федоренко запропонував альтернативне рівняння
пресування, яке виведено на базі уточнень та розширення положень моделі
В. І. Особова [176]. За даними І. Я. Федоренка запропоноване рівняння виражає
основний закон пресування та найбільш відповідає процесу пресування біомаси за
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фізичною суттю складових. В роботі І. Я Федоренка пропонується зазначене
рівняння використовувати як базове для визначення мінімально необхідних витрат
на процес пресування рослинної біомаси.
Представлені моделі пояснюють кінетику деформаційного ущільнення
матеріалу,

але

не

розкривають

фізичну

суть

більшості

механізмів

гранулоутворення, а в практиці дослідження процесів гранулоутворення широко
використовуються методи планування експериментів, статистичний аналіз даних і
подальша оптимізація за обраними критеріями [175]. Досі відсутні науково
обґрунтовані узагальнені режими пресування, що змушує операторів практично
вручну підбирати режими пресування окремих видів біопалива. Критерієм
узагальнення режимів пресування різних видів біомаси можуть виступити
мінімальні питомі витрати механічної енергії на утворення твердого біопалива
заданої густини та міцності – потребна (російською «потребная») енергія
пресування [176]. Під потребною енергією пресування, або потребною роботою,
розуміється необхідна кількість підведеної енергії пресування для отримання
гранул заданої густини та міцності. В працях [178–182] наводяться рекомендовані
значення питомої роботи пресування для ефективного гранулювання біопалив в
існуючому обладнанні (рис. 1.16).
Рис. 1.16. Узагальнена
діаграма рекомендованих
значень питомої роботи
пресування [178–182]

Величина потребної роботи залежить від умов проведення процесу і
властивостей матеріалу та може бути використана як критерій енергоефективності
процесу пресування для обґрунтування методів активації сировини та отримання
біопалива заданої якості, а модель пресування І. Я. Федоренка використана як
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основа для розроблення методики аналізу енергетичних витрат на процес
гранулоутворення

та

обґрунтування

режимів

енергоефективної

технології

гранулювання біомаси та торфу.
Обґрунтування методів дослідження та аналізу механізмів утворення
зв’язків в ПТБ та ПТТ
Методологія дослідження механізмів утворення зв’язків та зв’язування часток
в гранулі у всіх відомих дослідженнях включала процес пресування, в результаті
якого формувалася одинична гранула, подальші дослідження поверхні та структури
гранули на опір напруженню стискання та вигину [41, 90–93, 97, 99, 101, 102],
методами хімічного аналізу та рідинної хроматографії досліджувалися склад
гранули та зміни складових [90, 91, 139, 182–190]. Скануюча електронна та
електронно-флуоресцентна мікроскопія, інфрачервона, ядерна магнітно-резонансна
та

електронна

спектроскопія

використовувалася

для

вивчення

механізму

зв'язування гранул біомаси за допомогою аналізу поверхні руйнування гранули [82,
83, 90]. Результати досліджень підтверджували полімерну природу біомаси та
імовірність в більшості випадків утворення молекулярних зв’язків між частинками,
по границі яких відбувалося руйнування, але, як бачимо, вони розкривають природу
слабких зв’язків, оскільки вивчається поверхня руйнування гранули, але стосовно
утворення нових зв’язків ці дані не дають ні кількісної, ні якісної інформації.
Складність

методів

аналізу

та

висока

вартість

проведення

досліджень,

суперечливість отриманих результатів не розкривають повною мірою механізмів
гранулювання. Також відсутні дані щодо впливу методів гранулювання на види
зв’язків та енергетику пресування [6].
Прийнявши за основу положення, що в основі механізму гранулювання
лежать викликані тиском і деформацією фізико-хімічні міжмолекулярні взаємодії в
багатокомпонентній системі взаємозалежних біополімерів, що включені у
капілярно-пористу колоїдну структуру біомаси, можна припустити, що кількість та
міцність міжмолекулярних зв’язків, які виникли у гранульованій біомасі, може
впливати на кінетичні параметри термічного розкладання біомаси, а саме на енергію
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активації термічного розкладання окремих біополімерів. Разом з тим для окремих
біополімерів скорочення етапів термічного розкладання в пресованому зразку
порівняно з вихідною сировиною може виступати показником кількісної та якісної
зміни хімічних зв’язків і протікання реакцій зшивок їх макромолекул в процесі
гранулоутворення, що призводить до одноетапного розкладання новоутворених
сполук.
Сучасні дослідження в області термічного розкладання пресованої біомаси
нечисленні [183–186], а результати суперечливі. В роботах [184,185] стверджується,
що пресування біомаси знижує міцність молекулярних контактів, оскільки значення
енергії активації гранульованої біомаси нижче, ніж у вихідної сировини, що
суперечить молекулярній теорії [81]. Пояснити отримані результати можна тим, що
перед дослідженням гранульована сировина піддавалася розмелюванню, а
сумарний механічний вплив пресування й розмелювання міг привести до більших
механічних деструктивних явищ, які відбилися в значеннях енергії активації. У
роботі [183] присутні зворотні твердження, але виключно в області розкладання
лігніну, що зв'язано швидше за все з високотемпературним пресуванням сировини
в області пластифікації лігнінової складової. Наявні дослідження не розкривають
механізмів гранулювання біомаси, а використання термічного аналізу для
визначення впливу методів активації біомаси на якісні показники біопалива має
проводитися спільно з аналізом якісних показників гранул та енерговитрат на
процес гранулоутворення. Гранулювання дослідних зразків має відбуватися в
спеціальному обладнані, яке б забезпечило формування гранул, придатних для
використання в обладнанні термічного аналізу без руйнування. За критерій оцінки
участі окремих біополімерів в гранулоутворенні може бути прийнята зміна
значення ефективної енергії активації (ЕЕА) термоокисної деструкції, яка за
фізичною суттю виражає кількість енергії, необхідну для розриву молекулярних
зв’язків. Ідентифікувати компонент можливо за температурним інтервалом
розкладання, оскільки, як буде показано в наступних розділах, кожній складовій в
біопаливі властивий свій діапазон розкладання. Оскільки для більшості полімерів
ступінь реакції термічного розкладання дорівнює одиниці [183, 187], для
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визначення величини ЕЕА може використовуватися модель неізотермічної кінетики
Бройдо [187], застосування якої потребує найменшої кількості дослідів із
застосування дериватографічного обладнання термічного аналізу [183–188].
Дослідження впливу методів активації на кінетичні характеристики
термічного розкладання пресованого палива дасть змогу розширити розуміння
механізмів гранулоутворення та ступінь участі окремих біополімерів в пресованому
паливі.
Обґрунтування методів аналізу енерговитрат стадії подрібнення
Аналіз та узагальнення результатів дослідження впливу фракційного складу
сировини перед пресуванням на якісні показники пресованого палива зводиться до
загальних рекомендацій приведення часток сировини до одного розміру, який має
бути не більше 2 мм. Водночас не рекомендується надмірне подрібнення сировини,
оскільки воно вимагає додаткових витрат енергії і призведе до зростання вартості
біопалива [41]. Дані щодо впливу розміру фракції біомаси на енергетику пресування
суперечливі, оскільки є як підтвердження зменшення енерговитрат зі зменшенням
розміру фракції, так і зростання енерговитрат.
Як показано вище, для механічної активації частинок біомаси вона має бути
подрібнена до розмірів, співрозмірних з розміром клітин, тобто до рівня 200 мкм і
нижче [123, 191]. Також можна зробити висновок, що збільшення частки дрібної
фракції розміром 200 мкм в суміші дає змогу підвищити при гранулюванні кількість
контактів між частками, що припадає на одиницю об’єму. Останнє сприяє
утворенню більшої кількості міжмолекулярних зв’язків, а відповідно, веде до
підвищення міцності та густини гранул за меншого тиску пресування. Водночас
збільшення ступеня подрібнення впливає на інтенсивність тепломасообміну стадії
сушіння, що може використовуватися як один зі способів регулювання
продуктивності сушильного обладнання. Виходячи з викладеного, стадія
подрібнення є невід’ємною та важливою складовою технологічного процесу
переробки біомаси та торфу на паливо, а ступінь подрібнення біомаси потребує
обґрунтування із умов мінімізації енергоспоживання як стадії подрібнення так і
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пресування, що визначатиме енергоефективність всієї технології виробництва
якісних гранул.
В технологіях виробництва біопалив найчастіше застосовуються та досить
добре зарекомендували себе молоткові дробарки. До їх переваг можна віднести
простоту конструкції, надійність в роботі, широкий спектр продуктивності і
високий ступінь подрібнення. Однак, відмічаючи їх переваги, не можна не виділити
ряд суттєвих недоліків [192–195], основним з яких є високі питомі витрати енергії
на процес подрібнення (вище 50 кВт∙год/т), в той час, коли оптимум за
співвідношенням ціна-потужність знаходиться на межі 30–50 кВт∙год/т. В
літературі досить мало інформації присвячено обґрунтуванню роботи стадії
подрібнення в технологіях виробництва біопалив. Загальні підходи до визначення
енерговитрат подрібнення біомаси в цілому базуються на використанні гіпотез
подрібнення [192–195]. Найбільшого розповсюдження набули три гіпотези
подрібнення [192–194], а саме, гіпотеза Ріттінгера, або поверхневого подрібнення,
Кірпічова-Кіка або об’ємного подрібнення, та гіпотеза Бонда, що узагальнює дві
попередні гіпотези. В роботах [192–194] з використанням гіпотез подрібнення дана
енергетична оцінка процесів подрібнення біомаси та зроблено висновки, що
максимальну ефективність процесу подрібнення матимуть пристрої, де процес буде
проходити з мінімальними витратами на пружну деформацію матеріалу, що
подрібнюється. Запропонований емпіричний підхід до визначення енерговитрат
стадії подрібнення може бути застосований для розробки інженерних методик
визначення

енерговитрат

стадії

подрібнення,

але

потребує

проведення

експериментальних досліджень роботи молоткової дробарки для визначення
найбільш придатної гіпотези та коефіцієнтів питомої роботи подрібнення.
Відповідно, для розроблення енергоефективної схеми стадії подрібнення в
технологіях виробництва ПТБ та ПТТ необхідно вирішити такі задачі:
1. Розробити розрахункову методику визначення енергетичних витрат на
подрібнення.
2. Провести енергетичний аналіз стадії подрібнення та обґрунтувати
стратегію подрібнення.
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Моделювання високотемпературного сушіння поліфракційних
сумішей біомаси
Фізико-математичне моделювання процесу сушіння в барабанних сушарках
представлено в роботах Ф. Мітчела, В. Маршала, Г. Хиросу, К. Шинохара,
Ф. Камке, Дж. Вилсон, Дж. Калле, Р. Шерит, Е. Джусо, С. Дачесне, Дж. Коскайтена.
Математична модель процесу в загальному вигляді складається з двох допоміжних
моделей, з яких одна є детальним описом поведінки твердого матеріалу, а інша
враховує конструкцію барабану. Переважна кількість теоретичних досліджень
сконцентрована на вдосконаленні залежності, яка виражає час перебування та
розподіл матеріалу в барабані, що визначає ефективність спрацьовування
сушильного агента та продуктивність сушарки. Дослідження дають можливість
визначити час перебування матеріалу в сушарці, загальне теплове навантаження, а
також їх співвідношення залежно від розмірів барабану та умов процесу сушіння,
але більшість співвідношень є напівемпіричними та пов’язані з конкретними
конструктивними рішеннями. Аналіз узагальнених сучасних моделей, проведений
в роботах В. С. Петровського, А. О. Сафонова, Дж. Коскайтена, Ю. В. Янюка [196–
198], виявив розбіжності за параметром часу перебування часток в сушарці майже
на порядок. Таким чином, треба орієнтуватися на вибір прийнятної математичної
моделі, наближеної емпіричною складовою до досліджуваного матеріалу та
процесу, найбільш загальної та не надто складної для вирішення. Математична
модель на базі кінетичного рівняння сушіння дисперсних матеріалів в барабанній
сушарці, висунута П. Мак Корніком [199] та розвинена в дослідженнях Д. М.
Стерліна в ЦНДІФ та інших дослідників [200, 201], цілком задовольняє поставленим
вимогам

та

може

бути

використана

для

дослідження

та

розроблення

енергоефективних режимів та заходів регулювання продуктивності барабанної
сушарки комплексу виробництва композиційного біопалива при змінних
параметрах вихідної суміші.
Аеродинамічні сушарки за відносно низької металоємності та простоти
конструкції і умов експлуатації забезпечують високу продуктивність процесу
зневоднення,

але

також

не

позбавлені

складнощів

щодо

визначення
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енергоефективних режимів роботи та оптимізації процесів тепломасообміну.
Дисперсний склад та структурно-механічні властивості суміші виявляють суттєвий
вплив на гідродинаміку процесу пневмотранспорту в аеродинамічних сушарках.
Разом з тим саме гідродинаміка руху суміші та сушильного агента визначає
ефективність процесів тепломасообміну. Складність викликає вирішення задачі
пошуку енергоефективних режимів тепломасообміну ускладненого постійною
зміною гідродинамічної обстановки в апараті.
В роботах [6, 202] припускалося, що кінетика сушіння торфу, рослинної та
деревинної біомаси ідентичні, а композиційний склад суміші оптимізований за
умови створення гарантовано міцних гранул. Виробничі випробування виявили
істотний вплив на кінетику процесу сушіння в аеродинамічній сушарці параметрів
композиційної суміші [31, 34–36, 209–217]. Співвідношення масових витрат
сушильного агента і дисперсної фази, композиційний і дисперсний склад суміші,
початковий вологовміст визначають продуктивність сушарки, кінцевий вологовміст
та рівномірність висихання частинок суміші. Для отримання якісного біопалива
необхідно досягти не тільки заданого вологовмісту, але і забезпечити на стадії
пресування різницю пофракційного вологовмісту композиційної суміші не
вище 0,35 кг вол./кг с. р.
Основним

чинником,

який

знижує

інтенсивність

процесу

високотемпературного сушіння композиційної суміші в аеродинамічній сушарці, є
утворення на поверхні частинок «сухої зони», якій властивий високий опір переносу
теплоти від сушильного агента до поверхні випаровування. Це явище обумовлює
при сушінні поліфракційних сумішей високу пофракційну різницю вологовмісту,
що в свою чергу призводить до зниження якості гранульованого біопалива [31, 34–
36].
У зв'язку з цим виникає завдання пошуку оптимальних режимів сушіння і
конструктивних параметрів аеродинамічних сушарок, що дадуть змогу отримувати
композиційну поліфракційну суміш заданого вологовмісту та вологорізниці.
Використання

для

аналізу

процесу

високотемпературного

сушіння

однокомпонентних та композиційних поліфракційних сумішей залежностей теорії
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тепломасообміну призводить до системи диференціальних рівнянь Ликова які
описують температурні і вологісні поля всередині матеріалу [203–208]. Рівняння
добре описують режим сушіння при малих теплових потоках, коли температура
сушіння не перевищує температури кипіння води, але їх застосування ускладнено
через

невизначеність

коефіцієнта

перенесення

і

дифузії

в

умовах

високотемпературного сушіння [209]. Розв’язання системи диференціальних
рівнянь тепломасопереносу, зважаючи на їх нелінійність, представляє математичні
труднощі, і на практиці найчастіше використовуються різні напівемпіричні методи,
основою яких також служать ті або інші фундаментальні рівняння тепломасообміну,
але для їх вирішення використовуються спрощені підходи. Так, з використанням
експериментально

отриманих

кривих

сушіння

можна

привести

систему

диференціальних рівнянь тепломасопереносу до рівняння теплопровідності і
проводити подальший математичний опис на їх основі [210–213]. Найбільш прості
робочі моделі та методики розглянуті в роботах [209–217]. В роботі [214]
запропонована методика розрахунку процесу аеродинамічної сушарки без
урахування зміни параметрів теплоносія. Нехтування параметрами сушіння
призводить до занижених значень часу перебування матеріалу в сушарці і до
висновку про необхідність використовувати сушарки із закрученим потоком. У
роботі [215], відповідно до запропонованої моделі, в матеріалі відзначається
утворення «сухої» і «вологої» зони. Знаходження залежності, яка описує кінетику
сушіння, зводиться до спільного вирішення рівнянь теплопровідності в «сухій» зоні
і теплового балансу на границі фронту випаровування. У роботах [215, 216] у
спрощену модель тепломасообміну включаються тільки найбільш важливі фактори
процесу, пов’язані з визначенням розміру сухої та вологої областей частинки, а
вплив інших явищ враховується введенням ефективних параметрів.
Процес сушіння в аеродинамічній сушарці залежить від багатьох чинників:
швидкості і температури газу теплоносія, його витрати, фракційного складу і форми
частинок, їх вологості і концентрації в потоці сушильного агента, зовнішніх умов
тепломасообміну. Застосування подібного спрощеного підходу дає змогу розробити
математичну модель тепломасопереносу у вологій частинці при контакті із
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високотемпературним сушильним агентом, що супроводжується поглибленням
зони випаровування при сушінні, та спростити спільний розв’язок задачі
тепломасообміну та гідродинаміки руху пилегазового потоку в процесі сушіння в
аеродинамічних сушарках. У модель будуть включені тільки найбільш важливі
фактори процесу, а вплив дифузійних явищ та конвекції в сухій зоні буде враховано
введенням ефективних параметрів, які знаходяться з експериментально отриманих
кривих сушіння.
Розроблення та використання моделі дасть змогу проводити пошук і аналіз
енергоефективних режимів сушіння. Математична модель також може бути
використана для аналізу конструктивних параметрів при проєктуванні нових і
модернізації існуючих аеродинамічних сушарок.
З огляду на проведений аналіз постають наступні задачі дослідження:
1. Теоретично обґрунтувати енергоефективні режими та методи регулювання
продуктивності барабанної сушарки комплексу виробництва ПТБ або ПТТ при
змінних параметрах вихідної суміші за вологістю та дисперсним складом.
2. Розробити

математичну

високотемпературного

сушіння

модель

тепломасообміну

поліфракційних

в

умовах

однокомпонентних

та

композиційних сумішей в аеродинамічних сушарках. Поставлена задача вимагає
вирішення завдань врахування зміни параметрів сушильного агента, впливу складу
і

властивостей

однокомпонентних

та

композиційних

сумішей,

а

також

конструктивних параметрів аеродинамічних сушарок.
Висновки до розділу та постановка завдань дослідження
Проведений аналітичний огляд науково-технічної літератури щодо теорії та
практики гранулювання біо- та торфопалив показав, що на цей час недостатньо
розроблені теоретичні засади комплексного аналізу технологій виготовлення
гранульованого палива з позиції енергоефективності основних стадій виробництва,
не розкриті питання вибору технологічних режимів подрібнення, сушіння та
гранулювання з урахуванням зміни характеристик біомаси та торфу по стадіях
виробництва. Недостатній рівень уявлень щодо механізму гранулоутворення та
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його зв’язку з енерговитратами процесу пресування, відсутність єдиної теорії
гранулоутворення та методології визначення енергоефективних режимів роботи
обладнання базових стадій виробництва (подрібнення, сушіння та пресування)
призводить до суттєвих втрат енергетичних і матеріальних ресурсів, гальмує
розвиток галузі.
Необхідність
підвищення

розв’язання

енергетичної

важливої

ефективності

науково-прикладної

технологій

виробництва

проблеми
біо-

та

торфопалива потребує проведення комплексу експериментально-теоретичних
досліджень механізмів гранулоутворення, 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, що дає можливість сформулювати мету роботи та задачі 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 ПТБ та ПТТ

з позиції активації реакційної здатності складових палива та мінімізації
енерговитрат стадії пресування;
–

розробити методологічні засади дослідження енерговитрати процесів

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;
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–

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;
–

дослідити енерговитрати та обґрунтувати енергоефективні схеми стадії

подрібнення та механічної активації сировини;
–

розробити

математичну

високотемпературного

сушіння

модель

тепломасообміну

поліфракційних

в

умовах

однокомпонентних

та

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.
Відповідно до поставленої мети та завдань, об’єктом дослідження є
гідромеханічні та тепломасообмінні процеси базових стадій виробництва біо- та
торфопалива; предметом дослідження – енерго- та ресурсозберігаючі режими
роботи технологічного обладнання.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ УСТАНОВКИ, ОБЛАДНАННЯ, МОДЕЛІ
ПРОЦЕСІВ ТА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

Сутність

дисертаційної

роботи

полягає

в

науковому

обґрунтуванні

методологічних засад комплексного теплотехнічного й енергетичного аналізу
технологій виробництва біо- та торфопалива з метою підвищення їх енергетичної
ефективності, що реалізується шляхом проведення комплексу експериментальнотеоретичних досліджень гідромеханічних та тепломасообмінних процесів базових
стадій виробництва пресованого палива спрямованих на визначення енерго- та
ресурсозберігаючих режимів роботи технологічного обладнання.
Технічна ідея роботи полягає у зниженні енерговитрат на виробництво ПТБ
та ПТТ із заданими властивостями шляхом застосування методів активації
сировини, які забезпечать збільшення питомої поверхні контакту часток та
реакційної здатності сировини за рахунок збільшення кількості вільних радикалів
та підвищенні поверхневої енергії частинок сировини, зниженню опору деформації
системи, активації внутрішніх зв’язуючих та інтенсифікації процесу утворення
міжмолекулярних зв’язків при суттєвому зниженні робочого тиску пресування.
Для вирішення поставлених завдань та перевірки теоретичних положень
роботи необхідно провести комплексні експериментальні дослідження методологія
яких викладена нижче.
Матеріали

і

методи

дослідження

якісних

та

енергетичних

показників гранулоутворення біо- та торфопалива
2.1.1.

Розроблення

моделі

розрахунку

енерговитрат

процесів

пресування
Одним із найважливіших і, разом з тим, недостатньо вивчених процесів при
виготовленні паливних гранул з біомаси та торфу є процес їх формування в
філь’єрах матриці залежно від сировини, гранулометричного складу і температури
пресування. Проведення спільного аналізу залежності густини гранул, міцнісних
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властивостей та енерговитрат процесу гранулоутворення від зазначених параметрів
дасть

змогу

визначити

напрями

створення

енергоефективних

технологій

виробництва високоякісного біопалива.
Для дослідження процесів, що відбуваються при пресуванні паливних гранул,
як показано раніше, необхідно вибрати модель пресування, науковий метод
експериментальних досліджень, розробити експериментальний стенд і методику
для визначення реологічних характеристик пресування досліджуваних матеріалів з
урахуванням технологічних факторів. Наразі відомі реологічні моделі для опису
пресування деревини в плоских і циліндричних матрицях, що дають змогу отримати
основні технологічні параметри процесів пресування і обладнання з метою
виробництва високоякісних деревних гранул [176, 218–223]. При цьому в технічній
літературі відчувається брак інформації про величину і вплив гранулометричного
складу, температури пресування та інших факторів в межах досліджуваних методів
активації на процес гранулювання деревинного матеріалу, а стосовно рослинних
матеріалів – практично її відсутність. Для проведення дослідження процесів
гранулоутворення за умови використання методів активації виникає потреба
створення сучасної лабораторно-експериментальної бази, що включає розроблення
наукових методологічних засад та експериментального стенда.
В основу моделі розрахунку енерговитрат покладено положення, що при
пресуванні в закритій пресформі енерговитрати відповідають роботі, яка
витрачається на переміщення пуансона до утворення гранули заданої густини.
Враховуючи масу матеріалу та визначивши експериментально залежність тиску
пресування від ступеня ущільнення або приросту густини гранули (компресійну
характеристику матеріалу) (рис. 2.1), можна визначити питому та потребну роботу
пресування для отримання гранул необхідної густини за залежністю (2.1) [176, 223]:

A 
де

P(z)

–

залежність

тиску

S Z P( z)
dz ,

M 0 z

пресування

від

приросту

(2.1)
густини,

МПа;
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z

0  
x



– приріст густини; M – маса матеріалу, кг; S – площа
0
l0  х 1  

перерізу пуансона, м2; l0 – початкова товщина шару біомаси, 0 – насипна густина
біомаси, кг/м3; х – локальне положення пуансона, м;   x

l0

– відносне

переміщення пуансона.

Рис. 2.1. Схема пресування в закритій пресформі
Під потребною роботою, як вже зазначалося, розуміється необхідна кількість
витраченої енергії для пресування гранул та отримання заданої густини або
міцності [176, 223]. Під заданою густиною або міцністю розуміється відповідність
цього параметру нормованим показникам якості. Величина потребної роботи
залежить від умов проведення процесу і властивостей матеріалу та може бути
використана як критерій енергоефективності процесу пресування для отримання
біопалива заданої якості [176, 223].
Для розв’язання рівняння (2.1) використовували методи теорії пресування
[176, 223]. Залежність тиску
диференційним рівнянням:

P(z)
згідно з [176] може бути представлена
z
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dP( z)
P
m ,
dz
z

(2.2)

Розділивши змінні, проводимо потенціювання та інтегрування рівняння (2.2)
і переходимо до основного рівняння пресування, вираженого в степеневій формі
[176, 223]:



m

) ,
P  P0 ( z )m або P  P0 (
1 

(2.3)

де P0 – коефіцієнт потребної роботи пресування матеріалу, МПа; m – коефіцієнт, що має
безрозмірний вид і форму кривої пресування та технологічні властивості вихідного
матеріалу. За фізичною суттю коефіцієнт P0 відповідає тиску, потрібному для
досягнення відносного збільшення густини z = 1. Питома робота пресування з
врахуванням рівнянь (2.2) та (2.3) може бути представлена наступним виразом (2.4)
[223]:

P0  S x
P0  S  l0 
P0 
x m
 m
 m
(
)
dx

(
)
d


) d


 (
0
М 0 l0  x
M
1 
0 0 1  
k

A 

k

k

(2.4)

де dx  l0d – переміщення пуансона, м; M  S  l0  0 – маса матеріалу в пресформі, кг.
Методика визначення коефіцієнтів P0 та m включає експериментальне
дослідження та побудову компресійних характеристик пресування окремих видів
біомаси P  f ( ) (рис. 2.1), апроксимацію компресійних характеристик лінійним
рівнянням виду y  ax b в логарифмічних координатах та зіставлення залежності з
логарифмічним виразом основного закону пресування ln(P)  ln P0  m ln( (1   )) ,
що дозволило визначити параметри m=a, P0  EXP(b) , які входять в залежність для
визначення питомої роботи пресування [223].
Як зазначалося раніше, більшість процесів гранулювання та брикетування, за
виключенням таблетування, реалізовано у відкритих каналах пресформ. Для
визначення сумарної витрати енергії на пресування потрібно врахувати також

119
переміщення спресованої маси на відстань не менше l0–xк (рис. 2.1) та роботу
пружного

розширення,

ефективність

пресового

обладнання

(ефективність

перетворення електричної енергії в механічну).
Відповідно до положень молекулярної теорії пресування, збільшення
кількості молекулярних зв’язків, які виникли в результаті контакту часток
сировини, забезпечує високу густину гранули і зменшення величини пружного
розширення. Таким чином, слід орієнтуватися на режими пресування, які
забезпечують мінімальне пружне розширення пресованого матеріалу.
Як буде показано далі, пружні деформації є суттєвими за умови ХП та тисків
нижче 60 МПа без залучення методів активації. Ці режими не забезпечують
необхідну густину та міцність гранул та брикетів. Експериментально показано, що
пружне розширення не перевищує 6 % та вносить похибку в результати розрахунку
питомої енергії пресування не більше 8 %.
Оскільки в експериментах досліджено ущільнення матеріалу в закритій
пресформі, це дає змогу визначати саме енерговитрати гранулоутворення.
Експериментальне дослідження та визначення роботи просування не проводилося,
оскільки робота просування суттєво залежить від виду та конструкції пресового
обладнання і, відповідно до молекулярної гіпотези гранулоутворення, не виявляє
суттєвого впливу на процеси гранулоутворення. З аналізу публікацій [17, 176, 224,
225] встановлено, що частка роботи пресування в загальних енерговитратах з
урахуванням проштовхування матеріалу та пружного розширення та ефективності
пресового обладнання складає 25–30 %. Причому менші значення відповідають
більшому тиску пресування, а більші значення – меншому тиску. Цей підхід
застосовано в розділі 6 для оцінки скорочення енерговитрат на процес пресування.
З метою дослідження впливу методів активації сировини на величину
показників питомої та потребної роботи пресування, а також густини та механічної
міцності пресованого біо- та торфопалива було розроблено дослідний стенд та
методику експериментальних досліджень. Математичну обробку результатів
експерименту проводили з використанням математичних пакетів Exсel, OriginLab
та алгоритму модифікованого методу локальної апроксимації Шепарда для
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побудови поверхонь відклику показників питомої та потребної роботи пресування,
а також густини та механічної міцності від температури, тиску пресування, частки
МА або ХА складової. Рівень достовірності апроксимації становив R2<0,97. При
побудові поверхонь відклику виділялися рівні відповідності показників палива за
густиною – вище 850 кг/м3, за міцністю – 96,5 % та 97,5 %, що становило умову
якості палива.
2.1.2.

Експериментальний стенд та методика дослідження процесів

пресування однокомпонентних та композиційних біо- та торфопалив
Для визначення компресійної характеристики пресування дисперсних
матеріалів, з огляду на поставлені завдання і аналіз наявного досвіду створення
експериментальних стендів для вивчення характеристик спресованих деревинних
матеріалів [220, 226, 227], на базі розривної машини типу МР100 був розроблений
експериментальний дослідний стенд пресування палива (рис. 2.2, табл. 2.1).
Рис. 2.2. Загальний вид
експериментального стенда
виробництва пресованого
палива: 1 – рухома плита;
2 – опірна плита;
3 – вимірювач сили; 4 – пульт
керування; 5 – пристрій для
пресування
В основу функціональної схеми стенда (рис. 2.2) покладено процес
пресування одиничної гранули в замкнутому просторі пресформи шляхом
переміщення рухомої плити машини МР 100. Вихідний отвір пресформи закрито
опірною п’ятою. Матеріал вводиться в пресформу фіксованими порціями. Під дією
тиску утворюється гранула необхідної щільності і висоти. Для проведення
досліджень пресування гранул в широкому діапазоні зміни температури сировини
пресформа нагрівалася конвективним способом шляхом витримування в камері
сушильної шафи. Після закінчення пресування сформована гранула виштовхується

121
пуансоном. За необхідності вимірювалася температура її поверхні. Прийнята в
експериментальному стенді технологія формування паливних гранул фактично дає
змогу відтворити існуючу технологію промислового виробництва.
Таблиця 2.1
Технічні характеристики експериментального стенда пресування палива
№
1.

2.
3.
4.

Найменування параметру

Кількісна характеристика
від 4 до 20
від 10 до 50
від 20 до 100

Діапазони вимірювання навантаження, кН
Ціна поділки шкали, кН:
в діапазоні від 4 до 20 кН
від 10 до 50
від 20 до 100
Швидкість переміщення пуансона, мм/хв
Границя похибки вимірювань навантаження
(прямий/зворотний хід, %)

0,04
0,10
0,20
3 – 360
1

Експериментальний стенд включає вимірювач сили (3) з’єднаний з
механічним приводом верхньої рухомої плити (1) гідравлічною мережею, що
утворює разом з напірною гілкою замкнену гідравлічну систему що дає змогу
визначити зусилля пресування. Циферблат вимірювача має дві стрілки, які
показують локальний та максимальний тиск за період дослідження. Максимальне
зусилля пресування складає 120 кН. Похибка визначення зусилля пресування
складає ± 0,2 кН. Пристрій для брикетування 5 являє собою розбірну пресформу та
пуансон, для пресування сировини в гранули з розмірами 20х50 мм або 17х40 мм.
Тиск пресування визначався за залежністю (2.5), МПа:
P

( F  Fхх )

(1000 S )

,

(2.5)

де F – зусилля пресування, кН, Fxx – зусилля холостого ходу пуансона, кН;
Fxx=2,5 кН; S– площа перерізу отвору пресформи, мм2.
Висота зразків призматичної форми знаходилась в діапазоні 4–8 мм.
Вихідна сировина була представлена зразками фрезерного та повітряносухого торфу після пневмогазової сушарки Ірванцевського ТБЗ ДК Укрторф,
м. Семенівка, Чернігівської області. Зразки деревини сосни (Pinus silvestris L.),
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енергетичної верби (Salix viminalis L. Tora) та тополі (Populus nigra L.), отримані
після барабанної щепорізної машини BK-DH 400x1000 L-8WT «BRUKS Klöckner»,
надані підприємством ТОВ «ІНТЕРСОРС». Зразки соломи пшениці та лузги
соняшника надані в подрібненому стані агропідприємствами України без
зазначення виду та особливостей походження.
Пресування сировини проводилось за тиску в межах 40–120 МПа з інтервалом
20 МПа. У випадку суттєвого зменшення роботи пресування досліджений діапазон
тиску виготовлення гранул зменшували до 5 МПа. Перед пресуванням згідно з
ISO 1953 визначали фракційний склад матеріалу методом ситового аналізу.
Матеріал підсушували при температурі сушильного агента 250–260 °С до вологості
8–10 %. Вологість контролювали відповідно до ДСТУ EN 14774. На стадії
дослідження впливу методу МА сировини на енерговитрати процесу пресування
відбувалося подрібнення матеріалу до розміру менше ніж 200 мкм в молотковій
дробарці ММ-10м. МА сировина відбиралась шляхом розсіву подрібненого
матеріалу на приладі 029 та використовувалася для формування однокомпонентних
або композиційних сумішей [36]. Однокомпонентна та композиційна суміш
формувалася з масовим вмістом МА складової 10 %, 20 %, 30 %, 50 % відповідно
заданих масових часток окремих компонентів для відповідного дослідження. При
формуванні композиційної суміші складові приводилися до однакової вологості
=10± 0,5 %.
Дослідження впливу ТА однокомпонентних та композиційних сумішей на
основі торфу та рослинної біомаси на процеси гранулоутворення проводили за
наступною методикою. Відповідно до плану експерименту готували наважку
заданого виду біомаси, торфу або композиційної суміші. Масу наважки визначали
шляхом зважування на лабораторних вагах Axis AD 500, границя похибки
вимірювання становила ± 5 мг. В першій серії досліджень температурної активації
сировини підготовлену наважку матеріалу підігрівали до температури не вище 160
С в зачиненій бюксі. Паралельно підігрівали пресформу до заданої температури
дослідження в межах 25–250 °С в сушильній шафі. Температуру матеріалу
контролювали пірометром Testo 830–T1, абсолютна похибка за результатами
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вимірювань не перевищувала ±1,5 °С. Далі матеріал завантажували в пресформу та
затискали між п’ятою та розбірним пуансоном. Матеріал був ізольований від
навколишнього середовища, що дало змогу уникнути підсушування в процесі
нагрівання. Пресформу розміщували в центральній частині опірної плити, після
чого відбувалося пресування. Швидкість переміщення рухомої плити становила
0,02 м/хв. Зусилля пресування фіксували за відповідним положенням стрілки
вимірювача сили. При досягненні заданого зусилля навантаження матеріал
витримували під тиском 5 секунд, після чого навантаження знімалося, рухома плита
підіймалась в верхнє положення. Видалення брикету з пресформи проводили
виштовхуванням пуансоном. Визначали температуру поверхні матеріалу. Густину
гранули визначали шляхом обміру зразка з використанням мікрометра МК – 25,
наступним зважуванням та відповідними розрахунками. За результатами трьох
паралельних дослідів розраховували середнє арифметичне значення густини
гранул. Абсолютна похибка визначення густини гранул не перевищувала ± 32 кг / м3
(0,032 г/см3), максимальна відносна похибка серії досліджень не перевищувала 1 %.
За значеннями насипної густини матеріалу та густини гранул розраховували ступінь
ущільнення сировини. Дослідження проводили за температури пресформи 25 С та
в межах діапазону 50–250 С з інтервалом 50 С. За результатами досліджень
різниця температури поверхні зразка та пресформи не перевищувала 1 %.
Пружне розширення визначали як різницю висоти брикету та граничного
положення пуансона. Точність вимірювання обмежувалася інструментальною
похибкою 0,1 мм. В дослідженнях пружне розширення не перевищувало 6 %,
максимум відповідав мінімальному тиску та температурі. В розрахунках питомої та
потребної роботи не враховували частку роботи пружних деформацій. Максимальна
відносна похибка розрахунку потребної роботи становила 8 %.
Дослідження впливу МА складових однокомпонентних сумішей та складових
композиційних сумішей на основі торфу та рослинної біомаси на процеси
гранулоутворення проводились в аналогічній послідовності за виключенням стадії
прогріву матеріалу. Досліджено вплив часткової МА однокомпонентних сумішей з
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масовою часткою МА складової до 50 % та вплив введення в композиційну суміш
МА складової одного з компонентів на прикладі композиції торф – деревина сосни.
Серія досліджень, присвячена гранулюванню за умови суміщеного впливу
МА та ТА за температури сировини 150 С, проводилася аналогічно попереднім
дослідженням.
Наступна серія досліджень була присвячена гранулюванню ХА торфу,
композицій на основі суміші ХА торфу та фрезерного торфу та трикомпонентної
суміші ХА торфу та фрезерного торфу з домішкою деревини. Суміш ХА торфу та
фрезерного торфу формувалась у вологому стані за вологості не вище 50 %. Після
чого суміш підсушувалася за загальною методикою та гранулювалася або
змішувалася з деревинною складовою, середній розмір останньої за результатами
ситового аналізу не перевищував 3,5 мм.
В дослідженнях впливу ТВА біомаси, торфу, композицій з вмістом МА
складової на процеси гранулоутворення ТВА сировини перед пресуванням
проводилась шляхом інтенсивної обробки насиченою водяною парою підготовленої
наважки однокомпонентної або композиційної суміші протягом від 2 до 15 хв. Маса
наважки до та після оброки визначалася на лабораторних вагах моделі AXIS AD500.
Питома витрата пари на одиницю маси наважки визначалася за величиною приросту
маси сировини після обробки парою. Для генерування насиченої водяної пари
використовувався побутовий парогенератор моделі KARCHER SC-2. Тиск пари
становив 0,2–0,32 МПа, температура обробки 120–135 С. Досліджено вплив
витрати пари в діапазоні від 50 до 150 г/кг наважки. Перед пресування пресформу
нагрівали до температури в межах від 120 °С до 150 °С в сушильній шафі. У процесі
пресування через високу температуру пресформи спостерігалось інтенсивне
пароутворення з частковою конденсацією води, що сприяло пластифікації біомаси.
Після пресування проводилось вимірювання температури поверхні гранул з
використанням пірометра моделі Testo 830-T1.
2.1.3.

Методика визначення механічної міцності ПТБ та ПТТ

Відповідно до міжнародних стандартів EN ISO 17225, ЕN Plus, вітчизняного
стандарту ДСТУ EN ISO 17225 та технічних умов, розроблених в ІТТФ НАНУ [20,
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21], одним з ключових параметрів, який визначає якість біопалива та здатність до
транспортування є механічна міцність гранульованого біопалива. Граничне
значення міцності (за вказаними вище нормативними документами) може
відповідати 96,5, 97,5 або 98 %. В роботі якісним паливом вважалося те, що за
показником міцності перевищує значення 96,5 %. Стандарт передбачає окремі
методики визначення міцності для пелет та брикетів. Принциповою відмінністю
пелет та брикетів є товарна форма. Для пелет це в основному зразки циліндричної
форми з діаметром не більше 25 мм. Брикети характеризуються призмоподібною
формою або циліндричною з діаметром вище 25 мм. Метод визначення механічної
міцності, відповідно до ДСТУ EN 15210, полягає у визначенні опору ударним
навантаженням в обертових апаратах призматичної форми для пелет та
циліндричної – для брикетів. Гранули в даному дослідженні мають призматичну
форму з розміром найменшої діагоналі 20–25 мм, що не перевищує діаметр пелет,
але за формою вони можуть бути класифіковані як брикети.
Маса аналітичної проби для проведення одного дослідження механічної
міцності пелет становить 500 г, а для брикетів – 2 кг. Наробіток такої кількості
гранул веде до невиправданих витрат часу та суттєво ускладнює проведення
досліджень. Отже, виконано пошук альтернативних спрощених методик для
визначення механічної міцності гранул, отриманих в лабораторних умовах. До
прийняття стандарту ДСТУ EN 15210 визначення механічної міцності проводилося
методом скидання наважки гранул на металеву пластину з висоти 1,5 м. Ця
методика була запозичена з ГОСТ 21289, який розповсюджувався на вугільні
брикети, та протягом останнього десятиліття використовувалась для дослідження
механічної міцності як брикетів, так і гранул з біомаси [228]. Спрощена методика
потребувала аналітичної проби в 4 кг, що також досить складно отримати в
лабораторних умовах. В роботі [229] автором досліджено зв'язок між показниками
механічної міцності брикетів, визначеними за різних методів дослідження, в тому
числі автор порівнює методи дослідження міцності шляхом скидання брикетів та
випробування їх в обертовому барабані. Відповідно до ДСТУ EN 15210,
дослідження проводиться в обертовому барабані, який виконує 105 обертів, а за
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даними роботи [229] для спрощеного дослідження методом скидання достатньо
виконати 6 скидань проби з 10 гранул з висоти 2 м для отримання даних про міцність
з максимальною похибкою на рівні 0,5 %. Ця методика була взята за базову. Після
наробітку гранул та шести скидань з висоти 2 м отримана маса збиралася та,
відповідно до ДСТУ EN 15210, просіювалась через сито, розмір чарунок якого
вибирався з умови 2/3 діаметру або діагоналі гранули і, відповідно до ДСТУ ISO
3310, склав 16 мм. Вихідний матеріал та залишок на ситі після просіювання
зважувалися на вагах AXIS AD 500. Механічна міцність визначалась за залежністю
(2.6):

  100 M Е M А ,

(2.6)

де  – еквівалент DU відповідно до ДСТУ EN 15210, механічна міцність, %; M A –
маса попередньо просіяних гранул перед скиданням з висоти 2 м, кг; ME – маса
просіяних гранул після шести скидань з висоти 2 м, кг.
2.1.4.

Обґрунтування умови якості ПТБ та ПТТ

Відповідно до європейських стандартів EN ISO 17225, ЕN Plus, вітчизняного
стандарту ДСТУ EN ISO 17225 та технічних умов, розроблених в ІТТФ НАНУ [20,
21], ключовими регламентованими показниками якості пресованого твердого
біопалива у вигляді брикетів та гранул виступають об’ємна або насипна густина та
механічна міцність палива, які визначають як енергетичну щільність, так і здатність
палива до транспортування та тривалого зберігання.
Насипна густина (DU) – параметр, який відповідно до стандартів має
перевищувати значення DU > 600 кг/м3 для пелет. Визначення насипної густини
гранул суттєво ускладнене через необхідність наробітку значної кількості гранул,
що потребує значних витрат часу та здорожує проведення дослідження. Відповідно
в роботі за критерій якості прийнято об’ємну густину ПТБ та ПТТ.
В

працях

[105, 265]

проведені

дослідження

та

встановлено,

що

співвідношення між насипною густиною ПТБ та об’ємною густиною для паливних
гранул становить 1,4–1,45, що відповідає граничним значенням густини =840–
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870 кг/м3. Також ДСТУ EN ISO 17225 визначає мінімальну об’ємну густину
брикетів з біомаси, як різновиду ПТБ, в межах власної густини  (DE за
EN ISO 17225)>800 кг/м3. З огляду на викладене вище, в роботі прийнято об’ємну
густину =850 кг/м3 за мінімальне граничне значення для ПТБ за якого воно за
показниками густини може відповідати умові якості, відповідно до зазначених
стандартів. Мінімальне граничне значення міцності, за якого паливо відповідає
умові якості, прийнято > 96,5 % [20, 21].
Методика

дослідження

механізмів

гранулоутворення

з

використанням неізотермічного аналізу пресованих палив
Будь-яку біомасу і торф можна представити як композиційний біополімер,
який складається з геміцелюлози, целюлози та лігніну (або його похідних), які
мають свої визначені інтервали термічного розкладання: 225–325 °С, 305–375 °С та
250–550 °С (± 25 °С) (рис. 2.3) [188, 230–234, 239, 240]. Міцність міжмолекулярних
зв'язків, які виникли в гранульованому паливі, може впливати на кінетичні
параметри термічного розкладання біомаси. Як критерій оцінки участі окремих
біополімерів

в

гранулоутворенні

може

виступати

зміна

значення

ЕЕА

диспергованого та гранульованого палива, визначена при термічному розкладанні
біомаси для інтервалів температур, які відповідають видаленню води та
термоокислювальній

деструкції

зазначених

біополімерів.

Для

визначення

кінетичних параметрів термічного розкладання, таких як ЕЕА розкладання,
передекспоненційний множник та ступінь перетворення, існує декілька кінетичних
моделей, серед яких можна виділити модель Фрідмана, Озава-Флінн-Уолла та
Бройдо [183–188, 237–240]. Неізотермічний аналіз проводиться на базі даних
термічної гравіметрії отриманих при неізотермічному розкладанні деревини. Перші
дві моделі характеризуються більшою точністю [184–186, 238–240], але
використання їх значно ускладнене через необхідність визначення мінімум трьох
залежностей для окремого зразка при різних швидкостях термічного розкладання.
Умовою застосування кінетичної моделі Бройдо є перший порядок реакції
термічного розкладання, що характерно для більшості полімерів та біополімерів
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[187]. Водночас за моделлю Бройдо можна визначити ділянки, які характеризують
термічне розкладання окремих біополімерів, що дає змогу виключити ділянки, на
яких температурні інтервали розкладання різних біополімерів перекриваються. Для
визначення ЕЕА термічного розкладання окремого біополімеру та інших
кінетичних характеристик достатньо однієї термогравіметричні залежності.
Оскільки в дослідженні стоїть завдання визначення зміни величини ЕЕА при
термічному розкладанні зразка в диспергованому та гранульованому стані, висока
точність визначення абсолютного значення величини ЕЕА не є основною задачею.
Аналізується зміна її величини в ПТБ та ПТТ при різних методах активації
сировини, що виступає індикатором та якісною характеристикою утворених зразків.
В

подальших

дослідженнях

для

аналізу термогравітаційних

залежностей

застосовано методику, розроблену на основі кінетичної моделі Бройдо [239, 240].
Рис. 2.3.
Дериватограма
ПТБ з деревини
сосни,
МА 50 %. Тиск
пресування 80
МПа

Методика неізотермічного аналізу ПТБ та ПТТ та аналізу механізмів утворення
зв’язків при гранулюванні включає наступні етапи [239, 240]:
1. Формування однокомпонентної або композиційної суміші палива
заданого складу. Компаундування суміші виконується відповідно до масової частки
окремої складової на суху масу суміші або, у випадку приведення складових до
рівної вологості, за масовою часткою складової в композиційній суміші.
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2. Пресування суміші відповідно до методики, наведеної в розділі 2.1, в
гранули, за розміром прийнятні для проведення термічних досліджень.
3. Проведення дериватографічних досліджень, за результатами аналізу яких
отримують термогравіметричні залежності (ТГЗ) розкладання диспергованого та
пресованого зразку з використанням методів активації палива.
4. Неізотермічний аналіз кривих за кінетичною моделлю Бройдо, виявлення
в отриманій графічній залежності сукупності точок – лінійних анаморфоз, які
можуть бути апроксимовані рівнянням першого порядку з коефіцієнтом
достовірності апроксимації не нижче 0,95, для отриманих лінійних ділянок
визначення ЕЕА та передекспоненційного множника.
5. Аналіз отриманих даних на предмет зростання або спадання величини
енергії активації окремих біополімерів, що характеризуватиме ступінь їх участі в
процесі утворення молекулярних зв’язків та зшивок молекул під час пресування.
6. Аналіз зміни етапності термічного розкладання біополімерів, виражений
зменшенням кількості піків термічних ефектів на кривій ДТА пресованого зразка в
порівнянні з вихідною сировиною.
2.2.1.

Обладнання виготовлення зразків ПТБ та ПТТ для проведення

дериватографічних досліджень
Для проведення досліджень термічного розкладання гранул ПТБ та ПТТ
використано синхронно-термічний дериватограф Q-1000 (Paulіk Erdey) [6].
Термічне розкладання зразків відбувалося в платиновому тиглі. Для виготовлення
зразків ПТБ та ПТТ розроблено та виготовлено спеціальне обладнання. Пристрій,
призначений для виготовлення гранул діаметром 8 мм, придатних для розміщення
в тиглі дериватографа, складається із розбірної пресформи (1) та пуансона (2)
(рис. 2.4). В конструкції п’яти передбачено штифт (6), що забезпечує можливість
отримання в середині гранули отвору для підвищення площі контакту між
поверхнею тиглю, де розміщена термопара, та зразком. Висота гранули
обмежувалася робочим простором тиглю та регулювалася підбором об’єму
завантаженого в пресформу матеріалу.
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Рис. 2.4. Пристрій виготовлення зразків ПТБ та ПТТ для проведення
дериватографічних досліджень: 1 – пуансон; 2 – пресформа; 3 – опора; 4 – п’ята;
5 – шайба; 6 – штифт; 7 – ручка
Форма та загальний вид зразків представлено на рис. 2.5. Спосіб розміщення
зразків показано на рис. 2.6. Для забезпечення якості досліджень та уникнення
втрати матеріалу під час експерименту висота зразків була обмежена розміром 4 мм.

Рис. 2.5. Зразки гранул: 1 – з торфу,

Рис. 2.6. Схематичне розташування

2 – деревини сосни; 3 – суміші торфу

зразків: 1 – тигель платиновий;

з тирсою деревини сосни

2 – дисперговане біопаливо; 3 – гранула

Пресування суміші проводилося відповідно до методики, наведеної в
розділі 2.1. за умов ХП та із залучення методів МА, ТА, МТА, МА+ТВА та ХА
сировини перед пресуванням. Додаткове обладнання: ваги ВЛР – 200.
2.2.2.

Методика

дериватографічних

досліджень

термічного

розкладання ПТБ та ПТТ в дериватографі Q-1000
Особливості методики проведення дериватографічних досліджень термічного
розкладання детально викладено в роботах [6, 240, 248, 249]. Блок-схема
модернізованого дериватографа Q-1000 для дослідження термічної деструкції
твердих палив представлена на рис. 2.7.
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Рис. 2.7. Блок-схема модернізованого дериватографа Q-1000 та загальний вигляд:
1 – піч; 2 – програматор температури в печі; 3 – термопара контролю температури;
4 – ваги; 5 – керамічна стійка; 6 – зразок; 7 – пристрій для виміру швидкості
видалення вологи; 8 – пристрій для виміру зміни маси зразка; 9 – підсилювач
сигналу; 10 – самопис; 11 – аналогово-цифровий перетворювач; 12 – конвертер
інтерфейсу; 13 – джерело живлення; 14 – комп’ютер
Модернізований для досліджень термічної деструкції твердих палив
дериватограф Q-1000 складається з печі, вагового блока, блоків вимірювання та
обробки інформації. В печі (1) за допомогою програматора (2) підтримується задана
температура, яка контролюється термопарою (3). Ваговий блок включає аналітичні
ваги (4) з пристроями для зміни чутливості. На одній стороні коромисла ваг
підвішена пустотіла керамічна стійка (5), верхній кінець якої введений в піч [6].
Стійка в верхній частині має гребінку з вмонтованими спаями від двох
диференціальних

термопар.

Перша

(робоча)

термопара

призначена

для

вимірювання температури зразка (Т) в процесі нагрівання. На спай другої
термопари насаджують тигель з інертною речовиною. Різниця температур між
зразком та інертною речовиною реєструється у вигляді диференціальної е.р.с.кривої диференційного термічного аналізу (ДТА), розмірність шкали – у мВ, яка
характеризує якісну картину термічного розкладання та використовується для
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визначення температури піків екстремумів екзо- та ендотермічних ефектів
розкладання [6].
На другій стороні коромисла ваг розміщені електромагнітна котушка
пристрою (7) та феритовий стрижень пристрою (8). Пристрій (8) виконаний в
вигляді диференціального трансформатора з феритовим стрижнем в середині,
призначений для реєстрації зміни маси зразка (ТГ). Пристрій (7) складається з
електромагнітної котушки в вигляді рамки, яка підвішена в полі постійного магніту.
При русі в однорідному магнітному полі в рамці генерується напруга пропорційна
швидкості зміни маси зразка (ДТГ) [6].
Інформація про зміну маси та температуру зразка надходить до аналогового
цифрового перетворювача (11) та за допомогою конвертора інтерфейсу (12)
передається на персональний комп’ютер (14) [6].
Паралельно сигнали з пристроїв вимірювання Т, ДТА, ТГ та ДТГ можуть
подаватись на базовий чотириканальний реєстратор, де зображаються на стрічці
самописного прибору (10) у вигляді кривих залежності від часу.
Умови проведення термічного аналізу:
– швидкість нагрівання зразка –

7,36 К/хв;

– температурний інтервал

–

25–1000 оС;

– діапазон вимірювання ваги

–

0–200 мг.

Управління збором та обробка інформації з дериватографа Q–1000
виконувались за допомогою комп’ютерної програми «Derivatograph» [6].
Попередньо подрібнені зразки та паливні гранули, отримані за різних методів
активації сировини та тиску пресування, розміщували в відкритому конічному
платиновому тиглі. Атмосферою слугувало нерухоме повітря. Як інертну речовину
в тиглі порівняння використовували оксид алюмінію. Корекцію шкали температур
здійснювали за температурою переходу 573 оС кварцу з α- в β-форму. Відхилення
температури не перевищувало ± 0,5 оС. [249]. Термічне розкладання диспергованого
та гранульованого палива досліджували в статичних умовах газового середовища в
зоні реакції термічного розкладання, що виникало при термічному розкладанні
органічних речовин та за відсутності руху повітря в зоні розміщення тигля [6].
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У випадках суттєвих відхилень дериватографічних даних проводився
рентгенофазовий аналіз (РФА) сировини та золи після нагрівання до 1000 °С, як
наприклад, для ХА торфу після екстрагування гумусових речовин. РФА
виконували на дифрактометрі ДРОН-4-07 у відфільтрованому нікелем Cu Kα
випромінюванні аноду та геометрії знімання за Бреггом-Брентано [250].
2.2.3.
Аналіз

Методика визначення ефективної енергії активації
кінетики

термодеструкції

зразків

проводили

на

підставі

термогравіметричних даних у температурному діапазоні до 500 °С з використанням
кінетичної моделі Бройдо [187], суть якої полягає в припущенні, що динаміка зміни
ступеня термічної конверсії досліджуваної речовини може бути описана
виразом (2.7) [239, 240]:

d
 K  (1   ) n ,
d

(2.7)

де K – константа швидкості реакції розкладання;  – ступінь конверсії; n – порядок
реакції;  – час термічного розкладання, с-1.
Константа швидкості реакції розкладання досліджуваної речовини може бути
визначена з рівняння Арреніуса (2.8) [239, 240]:
K  k0  e



E
RT

,

(2.8)

де k0 – передекспоненційний множник, с-1; E – енергія активації, кДж/моль,
Т – температура дослідної речовини, К.
Ступінь конверсії матеріалу може бути розраховано як втрата маси речовини
віднесена до маси вихідної речовини за винятком зольного залишку за
рівнянням (2.9) [239, 240]:
 

m 0  m ( ) .
m0  mк

(2.9)

З припущення, що реакції термічного розкладання мають порядок, що
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задовольняє умові n≤1, розділивши змінні в рівнянні (3.1) і провівши інтегрування
і логарифмування правої й лівої частини, одержимо залежність (2.10) [239, 240]:
ln(  ln(1   ))  ln(

k0 R
E
2
,
Text ) 
 E
RT

(2.10)

де Text – опорна температура, яка відповідає екстремуму швидкості розкладання
речовини або максимальному екзотермічному ефекту і у випадку суттєвих
розбіжностей між зазначеними температурами береться як середня [187, 251], К;

 – швидкість зміни температури, К/с,  = 0,12 К/с.
З рівняння (2.10) випливає, що значення енергії активації E може бути
визначене як тангенс кута нахилу лінійної ділянки кривої, побудованої в
координатах:

1000/ Т .

ln( ln(1   ));

Проаналізувавши

криві

термічного

розкладання, можна виділити лінійні ділянки, апроксимувати лінійним рівнянням
типу y  a  x  b , де величина параметра a відповідає величині
комплексу

ln(

k0 R 2
Text ),
 E

з

якого

може

бути

R
, b – відповідає
E

визначена

величина

передекспоненційного множника k0 за залежністю (2.11) [239, 240]:

k 0    exp(
З

використанням

b
).
а  Text

математичного

(2.11)
апарату

табличного

процесора

Microsoft Excel оброблялися дані термогравіметричних залежностей та будувалася
графічна залежність ln( ln(1   ))  f (1000 / Т ) для досліджуваного зразка. При
аналізі залежності ln( ln(1   ))  f (1000 / Т ) виявлялися лінійні анаморфози
залежності в межах температурного діапазону, який відповідав переважній
десорбції вологи або термічному розкладанню геміцелюлози та лігніну. Оскільки
температурні інтервали розкладання целюлози та лігніну перекривалися, залежність
в цьому температурному інтервалі була суттєво нелінійна, що не дало змогу
визначити кінетичні характеристики термічного розкладання целюлози. При
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апроксимації анаморфоз лінійним рівнянням виходили з умов, що достовірність
апроксимації має становити R 2  0,95, а кількість визначальних точок не менше 5.
При цьому рухалися від максимальної кількості точок до мінімальної шляхом
поступового відкидання точок, які знижують достовірність апроксимації, з границі
анаморфоз [239, 240].
Експериментальний стенд та методика дослідження процесів
конвективного сушіння біомаси та торфу
Дослідження

процесу

сушіння

проводили

на

експериментальному

стенді для вивчення процесів тепломасообміну при зневодненні капілярнопористих матеріалів (рис. 2.8) [252–254]. Стенд складається із системи ізольованих
повітропроводів із пристроями для нагрівання й циркуляції сушильного агента,
сушильних камер, систем автоматичного контролю й підтримки температури
сушильного агента, системи збору й обробки інформації.
Сушильна камера з горизонтальним рухом сушильного агента (рис. 2.9) має
прозорі люки, через які здійснюється завантаження зразків і спостереження за
станом матеріалу в процесі сушіння. Для підтримки температури сушильного агента
з точністю ±0,1 °С калорифер підключений до автоматичної системи регулювання,
яка складається з термометрів опору ТСМ-50 (4), ПІД-регулятора з інтерфейсом RS485 (7), оптотиристора симетричного та електричних нагрівачів, встановлених у
ділянці теплової підготовки повітря (2) [254].
Рух

сушильного

агента

забезпечується

відцентровим

вентилятором

середнього тиску (11). На щиті керування (5) здійснюється регулювання частоти
обертання вентилятора (11) та зміна швидкості руху сушильного агента. За
допомогою шиберів на патрубках (10), (13) регулюється співвідношення між свіжим
і відпрацьованим повітрям. За допомогою хромель-капелевого термоелектричного
перетворювача (діаметром 0,2 мм) реєструється температура повітря в сушильній
камері. Датчик розташований над дослідним зразком. Тарування термоелектричних
перетворювачів проводили в киплячій воді. Основна похибка показників запису
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температури не перевищувала ± 0,1 °С. Швидкість сушильного агента в камерах
визначали за допомогою чашкового анемометра МС-13 [254].
Технічні характеристики експериментального сушильного стенда [254]:
– температура сушильного агента

30–200 °С;

– швидкість руху сушильного агента

0,5–5 м/с.

Рис. 2.8. Схема експериментального стенда для вивчення процесів
тепломасообміну при зневодненні капілярно-пористих матеріалів (а) та сушильної
камери (б): 1 – сушильна камера; 2 – ділянка теплової підготовки повітря; 3 – ваги
з підставкою; 4 – термометр опору; 5 – щит управління; 6 – потенціометр; 7 –
регулятор температури повітря; 8 – монітор; 9 – системний блок робочої станції;
10 – повітровод; 11 – вентилятор; 12 – психрометр; 13 – патрубок вихлопу повітря;
14 – теплоізоляційний каркас; 15 – патрубок підведення водяної пари
Стенд обладнаний автоматизованою системою збору й обробки інформації,
яка об’єднує комп'ютер, лабораторні ваги AD-500, прикладну спеціалізовану
комп'ютерну програму ”Sooshka” й канали виміру температури, включає аналогоцифровий перетворювач й інтерфейс. Комп'ютерна програма дає можливість
накопичувати інформацію про протікання процесу сушіння з інтервалом
вимірювання 0,1 с, виконувати всі необхідні розрахунки й графічні побудови, в
тому числі залежності зміни маси зразка, вологовмісту, температури сушильного
агента, поверхні та центра зразків [252–254].
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Проведена серія досліджень кінетики сушіння моношару дисперсних та
пласких зразків біомаси різних видів та торфу при поздовжньому обтіканні за
температур сушильного агента Тс.а.: 120, 140, 160 та 200 °С [253].
Швидкість повітря в сушильній камері встановлювали для всіх досліджень
послідовно 1, 2, 3 та 4 м/с і контролювали за допомогою чашкового анемометра МС13. Методика проведення експериментальних досліджень сушіння капілярнопористих матеріалів детально викладена в роботах [252–254].
Матеріали

та

методи

дослідження

енергетичних

показників

подрібнення сировини для виготовлення ПТБ та ПТТ
Для оцінки роботи, витраченої на подрібнення, розроблено методику
енергетичного аналізу схемних рішень стадії подрібнення на базі гіпотез
подрібнення. Методика на базі гіпотез подрібнення не дає високої точності
розрахунку енергетичних витрат на процес, однак завдяки її використанню можна
провести енергетичний аналіз та вибрати більш раціональну технологічну стратегію
подрібнення [36].
Найбільшого розповсюдження набули три гіпотези подрібнення [36, 192, 193],
а саме гіпотеза Ріттінгера або поверхневого подрібнення, Кірпічова-Кіка або
об’ємного подрібнення та гіпотеза Бонда, що узагальнює дві попередні гіпотези.
Робота відповідно до гіпотез подрібнення, визначається як робота на подрібнення
окремого шматка сировини. Якщо прийняти кількість матеріалу Q для випадку
подрібнення у молотковій дробарці з початковим середнім розміром шматків Dсер,
при подрібненні до кінцевого розміру dсер , то кількість шматків n, що поступають
3
 . Тоді за гіпотезою Ріттінгера
на подрібнення, можна визначити як n  Q   Dcep

роботу подрібнення, можна визначити за залежністю (2.12) [36]:
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(2.12)

робота подрібнення для тих же умов за гіпотезою об’ємного подрібнення КірпічоваКіка може бути визначена за залежністю (2.13) [36]:
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робота подрібнення за гіпотезою Бонда – за залежністю (2.13) [36]:
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де Кр, Ккк, Кб – відповідні коефіцієнти пропорційності, які визначають питому
роботу на подрібнення одиниці маси зразка, кДж/кг,  – густина сировини, кг/м3.
Для визначення коефіцієнтів пропорційності проводили серію досліджень
енерговитрат процесу подрібнення сировини в молотковій дробарці [36]. При
проведенні досліджень використано зразки деревини сосни, отримані після
барабанної щепорізної машини BK-DH 400x1000 L-8WT «BRUKS Klöckner», надані
підприємством ТОВ «ІНТЕРСОРС», із вологістю 70, 50, 30, 15 % та зразки
фрезерного торфу вологістю 50, 30, 15 % з початковим розміром Dсер<20 мм.
Розрахунок середнього розміру сировини до та після подрібнення проводили
відповідно до стандартних методик [255, 256]. Метою дослідження було оцінити
характер впливу вологості матеріалу на енерговитрати процесу подрібнення та
отримати закономірності подрібнення для проведення енергетичного аналізу
схемних рішень стадії подрібнення [36].
Для проведення експериментальних досліджень використано стенд на базі
дробарки лабораторної ММ-10м (рис. 2.9). Досліджувана сировина подавалася в
дробарку після визначення потужності холостого ходу. Фіксувалися показники
напруги та сили струму, визначалася спожита потужність. Через рівні інтервали
часу роботи установки, що складали 15 або 20 с, установку вимикали, відбирали
подрібнену сировину та визначали її фракційний склад методом ситового аналізу з
використанням приладу 029 та визначали середньозважену фракцію. Прилад 029
складався з набору сит з отворами: 2,5; 1,6; 1; 063; 04; 0315; 025 02; 016; 01; 0063;
005 мм, що встановлювалися послідовно на вібраційному столику. Ситовий аналіз
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здійснювали шляхом розташування зваженої проби на верхньому ситі, просіювали
її через набір сит і визначали масу залишку матеріалу на кожному з них відносно
маси вихідної проби [36].
Технічні характеристики дробарки
№

Параметр

Значення

1

Продуктивність, кг/год, не
менше

2

Кількість біл, од.

3

Фракційний склад, мкм

4

Споживана потужність, кВт,
не більше

5

Напруга живлення, В

6

Швидкість обертання ротора,
2200±100
об./хв

400
8
до 100
5,5
220±22

Рис. 2.9. Дробарка лабораторна ММ-10м
Виходячи з положення, що розмір частинок є випадковою, нормально
розподіленою величиною, при проведенні досліджень середньозважений розмір
таких частинок визначали за залежністю (2.15) [36, 194, 195]:
n

d сер ( )   mi d ісер ,
i 1

(2.15)

де mi – масова частка кожної фракції подрібненого матеріалу, %; n – кількість
фракцій, %, d ісер  (d i  d i 1 ) / 2 – розмір частки сировини, що залишилися на ситі з
діаметром отворів di+1 і пройшла крізь сито з діаметром di.
Приймалося, що тертя в підшипниках та тертя біл об повітря в кожному досліді
є постійними і враховуються у роботі холостого ходу за той же час; кількість біл не
впливає на питому роботу подрібнення одиниці маси зразка, зі збільшенням
кількості біл пропорційно зростатиме витрачена робота при зменшенні часу
перебування часток в дробарці для досягнення однакового фракційного складу[36].
Робота подрібнення в кожному досліді визначалася за залежністю (2.16) [36,
194, 195]:


A   ( I ( )U ( )  I xxU xx ) cos   d  ,
0

(2.16)
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де U ( ) – напруга в мережі, I ( ) – сила струму; U xx - напруга в мережі при
холостому ході, I xx - сила струму при холостому ході, cos =0,90.
За результатами зіставлення та аналізу експериментальних залежностей роботи
подрібнення від часу обробки й вологості сировини та розрахунків за залежностями
(2.12)–(2.14) визначали найбільш придатну гіпотезу подрібнення для опису процесу
та обґрунтовували функціональну залежність питомої роботи подрібнення для
проведення аналізу схемних рішень стадії подрібнення виробництва ПТБ [36].
Матеріали, методи та обладнання дослідження хімічної активації
торфу
2.5.1.

Методика експериментальних досліджень диспергування водно-

торф’яної суміші в кавітаційному пульсаційному екстракторі типу ЕІ-10
Диспергування водно-торф’яної суміші фрезерного та повітряно-сухого
торфу проводилося в кавітаційному пульсаційному екстракторі типу ЕІ-10 з
залученням методу дискретно-імпульсного введення енергії (рис. 2.10). Детальний
опис апарата та методики дослідження наведено в працях [153, 259]. Кавітаційний
пульсаційний екстрактор типу ЕІ-10 (рис. 2.10) складається з ємності (1), пульсатора
(камера (2) та труба (3) пульсатора), гнучкої діафрагми, яка поділяє камеру
пульсатора на дві рівні частини, та клапану, який згідно із заданою програмою
почергово з’єднує камеру пульсатора то з ресивером низького, то з ресивером
високого тиску [153].
Працює екстрактор типу ЕІ-10 наступним чином. У ємність (1) завантажують
компоненти суміші. Під час з’єднання камери пульсатора (2) з ресивером високого
тиску суміш по трубі (3) виштовхується з камери (2) в ємність (1). При цьому в ЕІ10 відбуваються наступні гідродинамічні ефекти. При русі суміші вниз по трубі (3)
відбувається повне перекриття діафрагмою перерізу труби і відрив рідини від
діафрагми зі створенням області глибокого вакууму над поверхнею рідини та
кавітаційних бульбашок у самій рідині. При цьому в ємності (1) спостерігається
розвинене турбулізаційне макроперемішування. Під час руху суміші вгору по трубі
(3) відбувається різке гальмування рідинного струменя в камері (2) із гідроударом і,
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як наслідок, знищення кавітаційних бульбашок. При цьому в камері (2) відбувається
мікроперемішування за рахунок кумулятивних струмків, що виникають при колапсі
кавітаційних бульбашок [153].

Рис. 2.10.
Експериментальний стенд
та основні гідродинамічні
процеси, що відбуваються
в кавітаційному
пульсаційному
екстракторі типу ЕІ-10
Метою дослідження є визначення залежності ступеня диспергування та
енергетичних витрат від величини гідромодуля отриманої суспензії і від часу
обробки.
Дослідження проводились в приміщенні лабораторії «Теплофізичних основ
ДІВЕ» Інституту технічної теплофізики НАН України, м. Києві, вул. Булаховського,
2а, корп. 3.
В процесі досліджень використовувалось наступне обладнання:
–

кавітаційний пульсаційний екстрактор ДІВЕ типу ЕІ-10;

–

мікроскоп “AXIO IMAGER” німецької фірми CARL ZEISS;

–

рН-метр типу рН-150М, оснащений електродами ЕСК-10601 та ЕПР-101.
Об’єктом досліджень були:

–

водні суспензії фрезерного торфу с середнім діаметром частинок 3. мм;

–

водні суспензії сухого торфу с початковим діаметром частинок 1.мм.
При проведенні досліджень в ємність об’ємом 10 л засипали вологий

фрезерний торф або висушений торф та заливали водою при температурі 25 0С для
одержання водно-торф’яної суміші потрібної масової концентрації. Загальна маса
суміші при цьому складала 10 кг. Суміш до початку обробки витримувалася в
завантажувальній ємності протягом 3 годин. Дослідження проводили при значеннях
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масових концентрацій сухих речовин суміші 10, 15, 20, 25, 30 %, що за
гідромодулем становило 9, 5,5, 4, 3, 2,33 кг води/кг с. р.
З використанням програми “IMPACT”, яка призначена для вивчення впливу
конструктивних особливостей ЕІ-10 на ефективність його роботи та для
прогнозування оптимальних технологічних режимів, визначено оптимальний
гідродинамічний режим обробки сировини в екстракторі ЕІ-10 заданої конструкції
[153, 259]:
Час під’єднання камери пульсатора до компресора

0,4 с.

Час під’єднання камери пульсатора до вакуумнасосу 1,5 с.
Тиск в ресивері високого тиску

0,25–0,35 МПа.

Тиск в ресивері низького тиску

0,022–0,024 МПа.

Глибина занурення труби пульсатора у суміш

0,3 м.

Довжина труби пульсатора

0,6 м.

Діаметр труби пульсатора

0,025 м.

Кожні п’ять хвилин відбирали пробу для визначення дисперсності, рН, висоти
відстоювання за добу та вмісту сухих в екстракті. Загальний час гідродинамічної
обробки становив 25 хв [153, 259].
2.5.2.

Методика дослідження екстракції ГР з торфу та його хімічної

активації
Хімічна схема виробництва гумату натрію та калію представлена на рис. 2.11.

Гумінові кислоти торфу

Луг

Гумат натрію

Вода

Гумінові кислоти торфу

Луг

Гумат натрію

Вода

Рис. 2.11. Хімічна схема виробництва гумату натрію та калію
Відповідно до технологічного регламенту виробництва гуматів калію та
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натрію із торфу, розробленого «Проблемною лабораторією гумінових добрив»
Дніпропетровського сільськогосподарського Інституту [74, 75, 153], ступінь
насичення торфу лугом має становити 100:8, тобто на 100 масових частин
абсолютно сухого торфу має приходитися 8 масових частин кристалічного лугу для
заміщення водню в карбоксильних і фенолгідроксильних групах гумінових кислот
натрієм або калієм. Для підвищення ступеня вилучення ГР рекомендовано
застосовувати співвідношення масових частин 100:10–100:15.
Процес екстрагування ГР з торфу проводили за стандартним технологічним
регламентом, який передбачає співвідношення cухої речовини торфу та розчину
лугу 1:15, концентрація лугу у розчині – 1 % з температурою середовища 133 °С.
Після завантаження вихідних компонентів вся суміш підігрівається до температури
133 °С і витримується при заданій температурі протягом 60 хв. Після обробки торфу
лугом, суміш центрифугували протягом 15 хв при частоті обертів 5000 об./хв. Після
цього отримані зразки досліджені окремо на вміст ГР в екстрагенті та твердому
залишку за методикою, розробленою на базі ГОСТ 9517 [260, 261]. Методика
полягає в переведенні ГР розчину в нерозчинний стан обробкою кислотою,
осадженні та визначенні їх вмісту гравіметричним методом. Обробка розчину ГР в
дослідженнях проводилася з використанням сірчаної або соляної кислоти для
переведення ГР в нерозчинний стан з наступним упарюванням осаду. Кожне
дослідження проводили тричі та визначали середнє значення, що забезпечило
відносну похибку результатів досліджень 10% з довірчою імовірністю 95 %.
За аналогічною методикою проведено дослідження режимів екстракції ГР з
торфу та хімічної активації в екстракторі ЕІ-10 за температури екстрагування 20, 60
та 80 °С з тривалістю обробки лужним розчином протягом 20, 40 та 60 хв.
Параметри гідродинамічного режиму наведено в попередньому розділі. Проведено
дослідження впливу гідромодуля 5 кг вол./кг с.р. та 15 кг вол./кг с.р. (що відповідало
концентрації лугу 3 % та 1 %) на вміст ГР в розчині. В дослідженнях використано
торф фрезерний та повітряно-сухий, який надано Ірванцевським ТБЗ ДК Укрторф.
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Розрахунок похибки вимірювань
Статистичний аналіз результатів досліджень і розрахунок похибок прямого та
непрямого вимірювань проводили за загальновживаною методикою [262]. Оцінку
похибок вимірювання експериментальних даних виконано, базуючись на теорії
імовірності та теорії похибок [262–264].
Для

експериментальних

даних

визначено

наступні

статистичні

характеристики:
1. Середньоарифметичне значення:
n

x

 xi
1

(2.17)

,

n

де xi – результат і – го вимірювання; n – кількість дослідів.
2. Оцінку середньої квадратичної похибки:
n

S

 ( xi  x )
1

n 1

(2.18)

.

3. Експериментальні дані у вигляді статистичного ряду проаналізовано на
предмет систематичної помилки, грубих помилок та похибок, встановлено підозрілі
значення хmax або xmin за правилом трьох сигм:

xmax,min  x  3S .
4.

Середньоарифметичне

похибки

(2.19)
окремих

вимірів

x  x 
i

та

середньоквадратичну оцінку середньоквадратичної похибки очищеного ряду, S ;
5. Середньоквадратичне серії вимірів Sх та коефіцієнт варіації vx :
n
2
S x     xi  x   n .
 i 1


(2.20)

6. Коефіцієнт варіації, за яким перевірялася гіпотеза відповідності розподілу
випадкової похибки нормальному закону розподілу:
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S 
v x   x   100 % ,
 x 

(2.21)

якщо коефіцієнт варіації мав значення vx  0,33–0,35, то приймалося, що розподіл
випадкової похибки підпорядкований нормальному закону;
7. Визначали критерій Стьюдента tст для довірчої імовірності 0,95 [262] та
розраховували випадкову складову похибки:
 вип  t ст  x .

(2.22)

8. Повну похибку результату вимірювання:

  2вип  2інстр  2відл ,

(2.23)

де  інстр – інструментальна похибка вимірюючого пристрою, системи; відл –
похибка відліку (застосовується для аналогового обладнання);
9. Відносну похибку результату вимірювання:
(2.24)

  x,
Аналіз похибки непрямих

вимірювань

проводили з використанням

рекомендацій [263, 264] та методики логарифмування функції зв’язку цільового
параметра. Приклад розрахунку наведено в додат. Б.
Дійсні значення у всіх випадках визначалися за результатами не менше трьох
досліджень. Відновлюваність закономірностей підтверджувалась в кожному
паралельному дослідженні. Граничні значення відносної похибки визначення
фізичних величин в дослідженнях не перевищували 10% (додат. В). Перевірка
адекватності математичних моделей та відновлюваності результатів проводилася з
використанням критеріїв Фішера та Стьюдента з довірчою імовірністю на рівні 0,95
[263, 264].
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Висновки до розділу 2
В другому розділі дисертаційної роботи наведено оригінальні методики
дослідження енерговитрат пресування та впливу методів активації сировини на
структурно-механічні

властивості

ПТБ

та

ПТТ.

Обґрунтовано

методику

неізотермічного аналізу паливних гранул, яка дає змогу визначити зміну ефективної
енергії активації термічного розкладання окремих біополімерів біо- та торфопалива,
яка виступає критерієм участі окремих біополімерів в процесах гранулоутворення
ПТБ. Наведено методику дослідження енерговитрат процесів подрібнення біо- та
торфосировини в молотковій дробарці. Розроблено та наведено методику
дослідження режимів хімічної активації торфу.
Розроблено оригінальне обладнання:
– пресформи для отримання зразків пресованого палива;
При розробленні методик використано наступні моделі:
– теорію пресування І.Я. Федоренка;
– кінетичну модель Бройдо;
– гіпотези подрібнення Кірпічова-Кіка, Бонда, Ріттінгера;
Під час досліджень використано наступні стенди та обладнання:
– експериментальний стенд виробництва пресованого палива;
− експериментальний стенд конвективного сушіння;
− дериватограф „Q-1000”;
– дробарка молоткова ММ-10 м;
– кавітаційний пульсаційний екстрактор із залученням методу дискретноімпульсного введення енергії типу ЕІ-10.
– мікроскоп “AXIO IMAGER” німецької фірми CARL ZEISS;
– рН-метр типу рН-150М, оснащений електродами ЕСК-10601 та ЕПР-101.
Розрахунок та аналіз похибок експериментальних досліджень та вимірювань
підтвердив точність отриманих даних. Показано, що граничні відносні похибки
дослідження не перевищують 10%.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ГРАНУЛОУТВОРЕННЯ БІО- ТА
ТОРФОПАЛИВ

Дослідження впливу методу ТА сировини та тиску пресування на
енерговитрати процесів пресування та структурно-механічні показники біо- та
торфопалив
Завданням даного дослідження є встановлення залежності об’ємної густини
(далі густини), механічної міцності та величини питомої роботи пресування різних
видів ПТБ та ПТТ від режимів і методів активації сировини, тиску пресування, а
також визначення величини потребної роботи для виробництва якісних гранул.
За результатами літературного огляду встановлено, що підвищення тиску є
поширеною технікою сприяння адгезії за рахунок збільшення кількості
молекулярних контактів між сусідніми молекулами [7]. За попередніми
дослідженнями [266, 267] підвищення тиску завжди впливає позитивно на фізикомеханічні властивості (щільність, міцність, твердість) гранул, а цей метод впливу
активно застосовують на підприємствах України [3, 4, 19, 27]. Проведення процесу
пресування за підвищених температур, відповідно до літературного огляду, сприяє
ТА високореакційних компонентів біомаси, таких як геміцелюлоза, лігнін,
екстрактивні речовини, водорозчинні вуглеводи. Підвищення реакційної здатності
зазначених складових в процесі гранулювання повинно сприяти збільшенню
кількості міжмолекулярних молекулярних контактів, пластифікації біополімерів,
зменшенню пружних деформацій. Зазначені явища повинні призводити до
гранулоутворення за менших питомих енерговитрат.
Згідно з дослідженнями П. Прадхан [267] та ін., температура в процесах
пресування біопалив, як правило, варіюється в межах 50–250 °C, а тиск – в межах
40–180 МПа. Оптимальний вміст вологи визначено в багатьох дослідженнях і в
даному дослідженні він підтримувався для біопалив в діапазоні вологовмісту
0,1±0,02 кг вол./кг с. р., та для торфопалив 0,18±0,02 кг вол./кг с. р. В пресовому
обладнанні, характерному для технологій виготовлення ПТБ та ПТТ в Україні
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використовуються тиски пресування до 120 МПа, що пов’язано з високою
металоємністю та вартістю більш потужного обладнання. Тому в дослідженнях
максимальний тиск пресування становив 120 МПа [223].
Об’єктом дослідження є процеси пресування сировини деревинного та
рослинного походження на прикладі тріски сосни та верби, соломи та лузги
соняшника (табл. 3.1) [11].
Таблиця 3.1
Фракційний склад та насипна вага сировини
Вид біомаси
Тріска сосни
Верба
Солома
Лузга соняшника
Торф повітряно-сухий
Торф хімічно активований

Фракційний склад матеріалу
Діапазон та середній розмір фракції, мм
0–0,315
0,315–2
2–5
5–10
(0,2)
(1)
(3,5)
(7,5)
0,09
0,48
0,32
0,11
0,08
0,46
0,28
0,18
0,12
0,46
0,27
0,15
0,08
0,36
0,38
0,18
0,07
0,48
0,32
0,13
0,52
0,38
0,10
0

Насипна
густина 0,
кг/м3
160
150
125
120
355
220

Для визначення в подальших дослідженнях впливу МА складової з усіх
сумішей, крім ХА торфу, штучно виключалася складова мікрофракції менше 200
мкм. Розроблена методика проведення експерименту дала можливість отримати
комплекс даних, що характеризують процес пресування біомаси деревинного й
рослинного походження та торфу.
За результатами вимірювань тиску пресування, відстані переміщення
пуансона, розрахунку ступеня ущільнення зразків ε, побудовано компресійні
залежності для окремого виду сировини (рис. Г.1–Г.6). Відповідно до методики,
викладеної в підрозділі 2.1, розраховано коефіцієнти основного рівняння
пресування (рис. Г.1–Г.6). За результатами математичної обробки компресійних
кривих для різних видів біомаси та торфу визначені залежності коефіцієнтів P0 та m
від температури пресування (табл. 3.2).
Після завершення процесу пресування та зняття навантаження визначалася
величина лінійного розширення гранули, яке виникало в результаті дії пружних сил,
як різниця висоти гранули та відстані між положенням нижньої точки пуансона та
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п’ятою пресформи до зняття навантаження [223]. Максимальне лінійне розширення
відповідало режиму пресування лузги соняшника при Т=20 °С, Р=40 МПа, і
складало 5,7 %. Лінійне розширення в процесі досліджень знаходилося в межах 0,7–
5,7 % висоти зразка. Зі збільшенням температури або тиску лінійне розширення
швидко зменшувалося до рівня випадкової похибки лінійного вимірювання 10–30
мкм (рис. 3.1) (додат. Б).
Таблиця 3.2
Залежності коефіцієнтів основного рівняння пресування від температури.
№
1
2
3
4
5

Матеріал

Торф
Деревина сосни
Деревина верби
Солома пшениці
Лузга соняшника

Залежності для визначення коефіцієнтів основного рівняння
пресування
P0, МПа
m
P0 = –0,0443 T + 19,623
R² = 0,99
P0 = 0,000032T2 – 0,022T + 4,67
R² = 0,99
P0= 0,00003T2 – 0,0148T + 3,0
R² = 0,997
P0 = 0,00016T2 – 0,0775T +10,0
R² = 1
P0 = 0,00014T2 – 0,067T + 8,87
R² = 1

y = 0,0023 T + 2,2533
R² = 0,97
m = 0,0015T + 2,014
R² = 0,98
m = 0,0011T + 2,5487
R² = 0,98
m = 0,0031T + 1,824
R² = 0,98
m= 4,53T2 – 3,63T + 1,99
R² = 0,95

Рис. 3.1 Залежність лінійного
розширення гранул лузги
соняшника від температури та
тиску пресування

Як буде показано далі, ПТБ отримані саме за режимів з мінімальними
лінійними розширеннями відповідають умові якості (>850 кг/м3, >96,5 %).
Відповідно, було прийнято рішення знехтувати величиною лінійних розширень, та
вкладом пружних деформацій в загальну роботу пресування, що веде до заниження
значень роботи пресування при низьких тисках за холодного пресування та
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підвищення граничної похибки визначення роботи пресування до рівня 8 %, що в
даному дослідженні цілком припустимо.
На рис. 3.2,а представлені графічні залежності густини зразків ПТБ від тиску
пресування та режиму ТА сировини. Залежність має нелінійний характер,
максимальна інтенсивність зростання густини гранул спостерігається в діапазоні
тиску пресування 60–100 МПа з максимумом в області тиску 80 МПа та відповідає
в середньому 3,5–5 кг/(м3·МПа) для торфу; 6,5–7 кг/(м3·МПа) для ПТБ із сосни та
верби; 4,25–5,5 кг/(м3·МПа) для ПТБ із лузги соняшника та соломи [223]. В межах
досліджуваного діапазону при збільшенні тиску пресування підвищення густини
гранул становить 29 % для торфу, 47 % для всіх видів досліджуваної біомаси.
Підвищення температури сировини також веде до інтенсивного зростання густини.
В температурному інтервалі від 100 °С до 150 °С інтенсивність зростання густини
для ПТБ із торфу становить 0,3–0,7 кг/(м3·°С); сосни та верби 0,75–1,4 кг/(м3·°С);
2,0–2,2 кг/(м3·°С) для гранул з соломи та лузги соняшника. В межах досліджуваного
діапазону температур при збільшенні температури пресування з 25 до 250 °С
зростання густини становить в середньому 16 % для торфу, 25 % для сосни та верби,
77 % для соломи та лузги соняшника при зменшенні питомої роботи пресування на
11, 23, 25, 46 та 32 % відповідно. Підвищення температури пресування зі 150 до
250 °С характеризується найменшим приростом густини, який знаходиться в межах
5,5–8,2 %, де найменші значення відповідають деревині сосни та верби, найбільше
значення – соломі пшениці. Використання температурного режиму вище 150 °С має
бути додатково обґрунтованим, оскільки незначному приросту густини будуть
відповідати досить великі енергетичні витрати на нагрів матеріалу. У виробничих
умовах цей процес може супроводжуватися суттєвим газовиділенням, втратою
сухої маси. Для реалізації процесу високотемпературного пресування за
температури вище 150 °С необхідно розробляти спеціальне технологічне
обладнання [223], що суттєво ускладнить технологію, хоча, згідно з [270, 271],
теплота згоряння біопалива в даних умовах виробництва підвищується.
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Рис. 3.2 Вплив температури активації та тиску пресування на показники виробництва
ПТБ та ПТТ: а – густина; б – енерговитрати процесу; в – механічна міцність
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На діаграмах (рис. 3.2,а,в) простежується тісний кореляційний зв'язок між
густиною та механічною міцністю. Виявлено суттєве значення впливу тиску
пресування та температури пресування на показники густини та механічної
міцності. З діаграм видно, що поле існування ПТБ, які відповідають умові якості
(>850 кг/м3, >96,5 %), обмежено комбінацією тиску та температури в межах
виділеної області на діаграмі міцності, яка за площею на 8–12 % менше за область
існування якісних ПТБ та ПТТ за показником густини. Останнє дає змогу зробити
висновок, що визначальний вплив на відповідність умові якості палива має у всіх
розглянутих випадках показник міцності, та, відповідно, за ним визначено граничні
значення потребної роботи.
З використанням даних табл. 3.2 та рівняння (2.4) розраховані значення
питомої роботи пресування (рис. 3.2,б). Аналіз та зіставлення графічних
залежностей (рис. 3.2) показали, що зі збільшенням тиску пресування в діапазоні
40–120 МПа енерговитрати на процес зростають для гранул із торфу, деревини
верби та сосни, соломи та лузги соняшника відповідно в 2,80, 2,55 та 2,44, 2,37 та
2,3 раза.
Значення потребної роботи для виробництва ПТБ за умови >850 кг/м3,
>96,5 % відповідають межі червоної зони (рис. 3.2,в), в межах якої режимні
параметри в діапазоні варіювання тиску та температури забезпечують виробництво
гарантовано якісного пресованого палива [223].
Підвищення температури пресування від 20 до 250 °С веде до зменшення
питомих енерговитрат в середньому для гранул із торфу на 18 %, з деревини верби
та сосни – на 17 %, з соломи та лузги соняшника – на 46 та 32 %. Порівнюючи
залежності густини та питомої роботи пресування в межах нормованих значень
міцності, слід відзначити, що ПТБ може бути отримано за значень потребної роботи,
які можуть відрізнятися в 2,3–2,8 рази. Можна зробити висновок, що у виробничих
умовах зміна температурного режиму пресування, спричинена сезонними
перепадами температури та іншими причинами, може привести до зростання
потребної роботи на процес, що призводить до зменшення продуктивності лінії або
унеможливлює роботу обладнання та отримання якісних гранул.
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Процес пресування ПТТ з торфу серед досліджуваних зразків вирізняється
найменшими енерговитратами, а якісні ПТТ можуть бути отримані в широкому
діапазоні варіації тиску та температури.
Для торфу повітряно-сухого, біомаси деревинного та рослинного походження
в досліджуваному діапазоні тиску та температур визначено значення густини (),
міцності (), та питомої роботи пресування палива (Апит.), встановлено граничні
значення потребної роботи: мінімальне (Апотр. мін) та максимальне (Апотр. макс)
значення, визначено відповідні їм параметри тиску та температури (табл. 3.3).
Таблиця 3.3
Показники виготовлення зразків пресованого палива при застосуванні методу
температурної активації сировини

Матеріал

Торф
Деревина
сосни
Деревина
верби
Солома
пшениці
Лузга
соняшника

Максимальна
Мінімальна
потребна
Потребна робота
Інтервал зміни параметра
потребна робота
робота
Апотр., кДж / кг,
Апотр. мін, кДж/кг
Апотр. макс,
( Р =80 МПа,
(Р, МПа/Т, °С)
кДж/кг
Т =150 °С)
Апит,
,
, %,
3
(Р,
МПа/Т,
°С)
кДж
/
кг
кг / м
656 –
85 –
11,1 –
20,5
40,2
27,1
1146
98,8
41,7
(77,1 / 250)
(120 / 71)
608 –
78 –
26,3 –
33,4
69,4
41,1
1180
98,9
69,4
(64 / 250)
(120 / 25)
658 –
82 –
18,2 –
28
50,4
35,8
1130
98,5
53,2
(74,4 / 250)
(120 / 47,3)
54,8
411 –
29,3 –
50,4
75,8
63 – 98
1022
98,5
(91,2 / 250)
(120 / 165 )
( = 93,5 %)
52,8
407 –
60 –
31,2 –
52,5
77,5
1062
97,9
101,7
(92,7 / 250)
(120 / 176)
( = 92 %)

З діаграм торфу (рис. 3.2) видно, що вплив температури на енерговитрати
майже незначний, ізолінії роботи пресування майже паралельні осі температур.
Водночас температура процесу в інтервалі температур до 150 °С суттєво впливає на
густину гранул. Як видно, ПТТ з густиною 1000 кг/м3 та міцністю на рівні 96,5–
97,5 %, можуть бути отримані за температури 80 °С при тиску 120 МПа, а
підвищення температури до рівня 150 °С дає змогу досягти аналогічної густини
гранули при тиску 80 МПа. За температури Т = 150 °С та тиску 80 МПа потребна
робота становить Апотр =27,1 кДж / кг, що на 21 % вище за мінімальну роботу
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пресування (табл. 3.3). За пресування торфу велика насипна вага, розвинена
поверхня часток та низький опір деформації забезпечують максимальну кількість
контактів в ПТТ. Підвищення температури впливає виключно на активаційні
процеси

та

забезпечує

підвищення

кількості

молекулярних

зв’язків,

а

відповідно – підвищення міцності та густини брикету.
Як в торфі, так і в біомасі під час пресування за температурної активації
активуються внутрішні зв’язуючі. Для торфу в ролі зв’язуючих можуть виступати
аналогічно до рослинної та деревинної біомаси найменш термостійкі водорозчинні
вуглеводи, залишки геміцелюлози та лігніну рослин торфоутворювачів та властиві
лише торфу аліфатичні складові гумінових кислот [49, 81, 110–112]. Всі ці складові
здатні швидко утворювати молекулярні зв’язки за низьких температур, але міцність
утворених зв’язків може суттєво відрізнятися в залежності від ступеня участі
окремих біополімерів в процесах гранулоутворення. Достатньо слабка міцність
міжмолекулярних зв’язків геміцелюлози може потребувати для підвищення
міцності ПТТ збільшення кількості останніх за рахунок підвищення тиску.
Для біомаси деревини сосни (рис. 3.2) за температури вище 100 °С в діапазоні
тиску пресування від 40 до 80 МПа спостерігався суттєвий вплив підвищення тиску
на міцність та густину. За даними досліджень [7], з підвищенням тиску відбувається
подолання пружних деформацій, наближення та взаємне проникнення часток ПТБ.
Механізм утворення молекулярних зв’язків в досліджуваному діапазоні температур
та тисків з високою імовірністю може реалізуватися переважно за участю
геміцелюлози та екстрактивних речовин, які мають найвищу реакційну здатність.
Це припущення зроблене, виходячи з того, що лігнін виступає в ролі зв’язуючого за
тисків вище 150 МПа, як зазначалося в більшості праць [83, 266, 272].
Підвищення тиску до 120 МПа спричиняло лише незначне підвищення
густини, середнє значення якого в межах зміни тиску від 100 МПа до 120 МПА
становило лише 40 кг/м3, підвищення міцності також не було суттєвим і коливалося
за абсолютним значенням в межах 0,5–1,0 %. Відповідно можна зробити висновок
про обмеження дії тиску [113] як фактору впливу на густину та міцність певним
значенням, яке відповідає стану, коли більшість порожнеч в ПТБ заповнюється і
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подальше збільшення тиску веде лише до збільшення витрат енергії.
В роботі [267] припускали, що за температури пресформи 110–150 °С можуть
інтенсивно активуватися внутрішні зв’язуючі, в тому числі за температури
понад 120 °С спостерігається початок активації лігнінової складової, яка забезпечує
найбільшу міцність міжмолекулярних зв’язків в гранулі. Тому для виробництва
високоякісних ПТБ доцільно використовувати температуру до 150 °С [223].
Для деревинних гранул з підвищенням температури до 150 °С та тиску
до 80 МПа показники густини та механічної міцності інтенсивно зростають.
Достатньою умовою отримання якісного ПТБ з деревини є дотримання режиму при
тиску пресування вище 80 МПа та температури вище 100 °С (рис. 3.2).
Підвищення температури пресування деревини зі 100 до 150 °С за тиску
80 МПа забезпечує зростання густини  з 860 до 920 кг/м3 та механічної міцності 
з 97,6 до 97,7 % за зменшення потребної роботи з 36,9 до 35,2 КДж/кг. За
температури Т=150 °С та тиску 80 МПа потребна робота становить Апотр.=41,1
кДж/кг, що на 16,1 % вище за мінімальну роботу пресування. Зменшення
температури процесу пресування біомаси сосни до 25 °С згідно з (рис. 3.2) потребує
підвищення мінімального тиску пресування до 120 МПа та відповідає показникам
=910 кг/м3 та =98,8, але веде до підвищення споживаної енергії майже в 2 рази,
до рівня 69,4 кДж/кг, що накладає підвищені вимоги щодо потужності пресового
обладнання. В інтервалі температур вище 150 °С та тиску вище 80 МПА не
спостерігається суттєвого впливу на механічну міцність гранул, але за показниками
міцності та густини у всьому діапазоні ПТБ відповідає умові > 850 кг/м,  > 96,5 %.
Експериментально встановлено, що пресування деревини верби потребує на
10–30 % менших енерговитрат в порівнянні з деревиною сосни. Результати
дослідження свідчать про можливість на обладнанні для пресування ПТБ з сосни
забезпечити виробництво якісних гранул з деревини верби. В подальших
дослідженнях буде використовуватися біомаса деревини сосни, як більш складний
об’єкт для виробництва ПТБ (табл. 3.3).
ПТБ з біомаси соломи пшениці та лузги соняшника належать до категорії ПТБ
з агробіомаси. Для компонентного складу агробіомаси властивою є менша частка
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лігніну, що при високих температурах пресування може бути причиною утворення
меншої кількості міжмолекулярних зв’язків за участю цієї складової та
обумовлювати більші енерговитрати, ніж для ПТБ з деревини для отримання
гранул, які відповідають умові якості [267].
Встановлено, що пресування біомаси соломи пшениці в однакових умовах
потребує більших енерговитрат в порівнянні з деревиною сосни. За температури
Т=150 °С та тиску 80 МПа питома робота становить Апит=56 кДж/кг, що на 30 %
вище за мінімальну роботу пресування та, як припускалося вище, перевищує
значення для ПТБ з деревини, але не забезпечує отримання якісного палива
=93,5 %< 96,5 % (табл. 3.3).
Властивості ПТБ з біомаси лузги соняшника близькі до соломи пшениці, але
значення максимальної питомої роботи досягає Апит=101,7 кДж/кг за тиску 120 МПа
та температури 25 °С, при цьому за даних умов міцність досить низька =87 % <
96,5 %. За температури Т=150 °С та тиску 80 МПа потребна робота становить
Апотр=52,8 кДж/кг, що на 20 % вище за мінімальну роботу пресування, але міцність
залишається низькою =92 % < 96,5 % (табл. 3.3).
При переході з деревинного матеріалу на агробіомасу для ПТБ з агробіомаси
спостерігається звуження поля існування якісних гранул для залежностей густини
та міцності гранул. Відповідність властивостей гранул агробіомаси до умови якості
забезпечується дотриманням режиму пресування при тиску пресування в межах 80–
120 МПа, та температури не нижче 150°С. Оскільки в деревині кількість лігнінової
складової, здатної утворювати міцні міжмолекулярні зв’язки, більша, ніж в
рослинній біомасі, можна зробити припущення про визначальну участь даної
складової в процесах гранулоутворення [223].
Узагальнення результатів досліджень показало, що підвищення тиску
пресування в межах 40–120 МПа веде до підвищення в середньому густини гранул
на 29–47 % та механічної міцності за абсолютним значенням на 13–24 % при
збільшенні роботи пресування в 2,3–2,8 раза. Температурна активація сировини в
межах 25–250оС веде до підвищення густини гранул в середньому на 16–77 % та
механічної міцності за абсолютним значенням на 10–23 % при зменшенні витрати
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енергії на 6–11%. Достатньо високі показники міцності за ТА можуть свідчити про
присутність міжмолекулярних зв’язків за участю лігнінової складової.
Суттєве підвищення енерговитрат при виробництві ПТБ у порівнянні з
деревиною свідчить, що режими пресування агробіомаси не забезпечують
достатньої активації лігнінової складової. Відповідно, виникає необхідність
розроблення

спеціальних

заходів

зменшення

енерговитрат

процесу

гранулоутворення.
За результатами досліджень (рис. 3.2), можна рекомендувати для агробіомаси
режим в межах тиску пресування 80–100 МПа та температури 150 °С. При
зменшенні температури або тиску необхідно підвищувати значення іншого
параметра. Забезпечення підвищення тиску пресування потребує підвищення
витрат енергії пресового обладнання, що не завжди можливо в межах встановленої
потужності обладнання.
Як видно з аналізу діаграм (рис. 3.2), використання сировини з біомаси навіть
одного виду та різного породного походження може привести до підвищення
потребної роботи пресування, і як наслідок, зменшення продуктивності обладнання
або відмови. Відновлення нормального режиму в таких умовах можливе за рахунок
підвищення тиску пресування, що потребує додаткових енерговитрат, або зміни
температурного режиму пресування та застосування методу ТА сировини для
зниження величини потребної роботи пресування та відновлення стабільної роботи
пресового обладнання.
Водночас у виробничих умовах підвищення потребної роботи пресування
можливе через зниження температури сировини внаслідок зміни кліматичних умов
або зміни властивостей та виду сировини, що призведе до зменшення
продуктивності лінії, погіршення якості продукту, втрат сировинного ресурсу та
збільшенню кількості відмов роботи обладнання.
Результати досліджень підтверджують безпосередній вплив температурного
режиму на енерговитрати процесу пресування та необхідність забезпечення сталого
температурного режиму пресування та його контролю на виробництві. При переході
з деревинної сировини на рослинну біомасу необхідно враховувати потужність
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обладнання та запроваджувати, згідно із розробленими відповідно до графічних
залежностей (рис. 3.2) рекомендаціями, методи зменшення величини потребної
роботи пресування шляхом суміщення регулювання тиску пресування та
температурного режиму в межах поля існування якісних ПТБ. Характер залежності
потребної роботи пресування від температурного режиму робить обґрунтованою
наявність в схемі виробництва ділянки температурної активації матеріалу перед
пресуванням, що дасть можливість підтримувати постійний температурний режим
пресування, забезпечить мінімальні енерговитрати пресового обладнання та
цілорічну сталу продуктивність ліній виробництва біопалива [223].
Дослідження впливу методу МА сировини та тиску пресування на
енерговитрати процесів пресування та структурно-механічні показники біо- та
торфопалив
Відповідно до літературного огляду, підвищення реакційної здатності
частинок біомаси та зменшення потребної роботи пресування можна досягти
шляхом введення в сировину МА складової, активованої в результаті тонкого
подрібнення. За припущенням, інтенсифікація дії сил міжмолекулярної взаємодії
внаслідок тонкого подрібнення відбувається внаслідок руйнування на поверхні
часток молекулярних структур, утворення вільних радикалів, збільшення
зовнішньої питомої поверхні частинок та щільнішого розміщення пресматеріалу.
Останні два фактори сприяють збільшенню реакційної поверхні та в процесі
пресування

підвищенню

кількості

контактів

у

гранулі

з

утворенням

міжмолекулярних зв’язків.
Проведено дослідження впливу вмісту МА складової в сировині на показники
густини, механічної міцності та величину питомої роботи пресування різних видів
ПТБ та ПТТ, а також визначено величину потребної роботи для виробництва
якісних гранул [223]. Активацію проведено шляхом подрібнення сировини в
молотковій дробарці ММ-10м до розміру не вище 200 мкм та наступним її введення
в суміш перед пресуванням у заданому співвідношенні. Процес пресування
проводився за температури 25 С. За результатами досліджень розраховані
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коефіцієнти основного рівняння пресування (табл. 3.4), побудовані залежності
зміни питомої роботи пресування, густини гранул та механічної міцності від вмісту
МА складової та тиску пресування (рис. 3.3).
Узагальнення результатів дослідження показали, що МА до 50 % складової
ПТБ 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.
Встановлено, що підвищення тиску в середньому до 80 МПа характеризується
інтенсивним підвищенням міцності та густини, що збігається з результатами та
висновками, представленими у попередньому підрозділі. Аналіз результатів
дослідження (рис. 3.3, табл. 3.5) показав, що максимальна інтенсивність зростання
густини становить 20–25 кг/м3 на кожний відсоток вмісту мікрофракції в межах
інтервалу вмісту 10–30 %. Подальше збільшення вмісту мікрофракції не веде до
суттєвого приросту густини гранул. Потребна робота пресування при введенні
активованої мікрофракції в суміш біомаси зменшується. Для всіх досліджених видів
ПТБ та ПТТ при вмісті мікрофракції вище 30 ±5 % питома робота пресування
зменшується на 18–28 %. Відповідно за необхідності зменшення величини питомої
роботи пресування рекомендованим та достатнім є забезпечення в сировині перед
пресуванням вмісту МА складової в межах 30 %. В окремих випадках для
гарантованого ефекту підвищення якісних показників вміст МА складової можна
підвищити до 50 % (рис. 3.3).
Таблиця 3.4.
Залежності коефіцієнтів основного рівняння пресування від вмісту
мікрофракції.
№
1
2
3
4

Сировина
Торф
Деревина сосни
Солома пшениці
Лузга соняшника

Залежності для визначення коефіцієнтів основного рівняння пресування
P0
m
2
2
P0= 6,4 - 2,27 + 2,4
y = -2,7 + 1,4 + 2,6
R² = 0,98
R² = 0,99
2
P0 = – 131,3 + 141 + 2,07
m = 1,852 – 1,85 + 2
R² = 0,97
R² = 0,97
2
P0 = – 194 + 158,0 + 9,33
m = 3,992 – 2,92 + 2
R² = 0,97
R² = 0,96
P0 = – 1642 + 154 + 5,79
m= 4,532 – 3,63 + 2
R² = 0,98
R² = 0,94
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Рис. 3.3. Вплив вмісту МА складової та тиску пресування на показники
виробництва ПТБ та ПТТ: а – густина; б – енерговитрати процесу; в – механічна
міцність
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Таблиця 3.5
Показники виготовлення зразків пресованого палива при застосуванні методу
механічної сировини

Матеріал

Торф
Деревина
сосни
Солома
пшениці
Лузга
соняшника

Мінімальна
Максимальна Потребна робота
потребна
потребна робота
Апотр, кДж/кг
робота
Інтервал зміни параметра
Апотр макс, кДж/кг
(Р =80 МПа,
Апотр мін, кДж/кг
(Р, МПа/
вміст МА
(Р, МПа/вміст
вміст МА фракції
фракції
МА фракції
Апит,
, %)
 = 30 %)
, %)
, кг/м3 , %,
кДж/кг
656–
85 –
10,24 –
24,43
41,7
25,06
1035
98,0
41,7
(78 / 50)
(120 / 0)
608 –
78 –
16,5 –
30,54
63,12
31,3
1062
97,8
69,4
(82 / 50)
(120 / 0)
411 –
63 –
17,8 –
40,17
75,8
44,3
992
97,7
98,5
(83 / 50)
(120 / 20)
407 –
62 –
18,6 –
52,5
72,7
52,8
1082
97,8
101,7
(92,7 / 250)
(120 / 22)

Встановлено, що для вмісту МА складової =30 % та тиску Р=80 МПа
потребна робота на 2,5–12 % вище за мінімальне значення в межах досліджуваних
параметрів, де мінімальне значення збільшення відповідає деревині сосни та торфу,
максимальне – луззі соняшника.
Аналіз закономірностей підвищення міцності за умови суттєвого зменшення
роботи пресування для рослинної біомаси дав можливість висунути припущення,
що молекулярні зв’язки в ПТБ за даного методу активації утворюються за участі
переважно біополімерів геміцелюлози та екстрактивних речовин, активованих
внаслідок інтенсивного подрібнення, що сприяло підвищенню їх реакційної
здатності та зміні релаксаційного стану. Підвищений вміст саме цих складових
пояснює зменшення роботи пресування та підвищення густини та міцності за МА
соломи пшениці та лузги соняшника. Наявність жирів та білків в біомасі лузги
насіння соняшника забезпечує додатковий змащувальний ефект та зниження роботи
пресування [223].
За результатами досліджень, рекомендовано використовувати методи МА
сировини в технологіях гранулювання та брикетування з метою зниження потребної
роботи пресування для забезпечення підвищення продуктивності стадії пресування
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та якісних показників ПТБ у випадках відхилення останніх від нормованих значень,
яке може бути пов’язане зі зміною температурних режимів пресування,
властивостей біомаси та виду біомаси. Раціональними режимами є введення 30±5 %
мікрофракції в суміш для пресування та пресування за тиску не нижче 80 МПа. Для
вмісту МА фракції =30 % та тиску Р=80 МПа потребна робота на 2,5–12 % вище
за мінімальну, де максимальне значення відповідає луззі соняшника, мінімальне –
деревині сосни та торфу.
Схожий вигляд залежностей для визначення коефіцієнтів основного рівняння
пресування при використанні методу МА сировини (табл. 3.4.) та близькість
залежностей в області вмісту мікрофракції вище 30 % свідчать про однакові
механізми впливу активованої мікрофракції різних видів біомаси на процес
гранулоутворення. Відповідно, можна припустити, що введення в композиційну
суміш одного виду біомаси активованої мікрофракції іншого виду, як, наприклад,
солома – деревина сосни, лузга соняшника – деревина сосни та торф – деревина
сосни, може зменшити потребну роботу пресування та енерговитрати на процес,
забезпечити виробництво гарантовано якісних гранул. Результати дослідження
будуть представлені в наступних підрозділах.
Дослідження впливу активаційних процесів із використанням МА
біомаси деревини сосни на енерговитрати процесів пресування та структурномеханічні показники композиційного ПТТ на основі торфу та біомаси
В працях [7, 12] встановлено підвищення міцнісних властивостей
композиційного ПТТ на основі торфу та деревинної біомаси в порівнянні з суто
торф’яним. Це пояснено збільшенням кількості контактів в пресованому паливі
через різні структурно-механічні властивості торфу та біомаси [12]. За результатами
дослідження структури зламу гранул було визначено роль біомаси деревини як
армуючої складової, яка створює жорсткий каркас в паливі, що підвищувало площу
зламу, а відповідно – і міцнісні характеристики. Але за вмісту в композиції
деревинної складової вище 40 %, спостерігалося зниження міцності ПТТ, яке було
викликане суттєвими пружними деформаціями деревини. Відповідно, актуальним є
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дослідження впливу вмісту МА фракції деревини на показники густини та міцності
композиційного ПТТ. Досліджено вплив вмісту МА складової 30, 50 та 70 % на
показники густини, питомої роботи пресування та міцності ПТТ (рис. 3.4).
Пресування композиційної суміші проводилось за температури 25 С та тиску
80 МПа, відповідно до рекомендацій підрозділу 3.2 та даних [7, 12]. На рис. 3.4
наведено залежності для композиційного ПТТ, отриманого без використання
активаційних процесів за тиску 80 та 120 МПа [12] (середній розмір часток деревини
становив 3 мм [7, 12]), та ПТТ отриманого із залученням МА фракції деревини
сосни.
Рис. 3.4. Вплив вмісту
МА фракції деревини на
показники виробництва
композиційного ПТТ:
а – густина гранул;
б – енерговитрати
процесу пресування;
в – механічна міцність

Як видно з рис. 3.4, за умови підвищення тиску пресування в межах 80–
120 МПа в ПТТ без залучення МА складової спостерігається підвищення густини
на 14,6 %, міцності на 0,5 %. Із застосуванням методу МА композиційне ПТТ,
отримане за тиску пресування Р=80 МПа, характеризується підвищенням густини
на 18 % та міцності на 0,4 %, в порівнянні з ППТ без активації. Застосування МА
фракції деревини дає можливість зменшити потребну роботу пресування в
середньому на 25,2 % та отримати гранули за тиску пресування 80 МПа з
показниками міцності та густини на рівні гранул, отриманих за тиску 120 МПа. З
рис. 3.4 видно, що максимум міцності та густини спостерігається в інтервалі вмісту
МА складової 30–50 %. Висунуто припущення, що саме підвищення реакційної
здатності біомаси та зменшення пружних деформацій в ПТТ в сукупності
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забезпечили в лабораторних умовах енергоефективні режими виробництва
композиційного ПТТ з вмістом МА складової 12–80 %, яке відповідало умові якості.
Дослідження впливу методу МТА сировини на енерговитрати
процесів пресування та структурно-механічні показники біо- та торфопалив
За методів МА збільшується реакційна поверхня та кількість вільних
радикалів, за методу ТА підсилюється реакційна здатність, відповідно, сумісний
вплив МТА, тобто суміщення МА та наступної ТА сировини може мати адитивний
чи синергетичний ефект щодо якісних показників пресованого палива та зменшення
енерговитрат процесу пресування. Досліджено вплив МТА на процеси пресування
ПТБ та ПТТ для однокомпонентних композицій із вмістом МА складової =50 % та

=30 % за температури пресформи 150 С (рис. 3.5, табл. 3.6), та вплив активаційних
процесів із використанням активованої біомаси іншого виду (деревини сосни) на
структурно-механічні

показники

та

енергоємність

процесів

пресування

композиційних ПТБ на основі біомаси соломи пшениці та лузги соняшника (рис. 3.6).
Таблиця 3.6
Показники виготовлення зразків пресованого палива при застосуванні методу
МТА сировини (частка МА фракції  =50 %)
Інтервал зміни параметра
Матеріал

Торф
Деревина
сосни
Солома
пшениці
Лузга
соняшника

Апит,
кДж / кг

,
кг / м3

, %,

8351135
897 –
1138
690 –
1048
780 –
1119

96 –
6,75 –
99,0
25,4
90,5 –
12,7 –
98,6
35,9
87 –
10,31 –
98,1
36,3
87 –
9,7 – 33,5
97,9

Мінімальна
потребна
робота
Апотр мін,
кДж / кг
(Р, МПа
10,62
(51)
28,35
(73,4)
27,6
(74,5)
23,2
(83,2)

Максимальна
потребна робота Потребна робота
Апотр макс,
Апотр, кДж / кг
кДж / кг
(Р =80 МПа)
(Р, МПа)
25,4
(120)
35,9
(120)
36,3
(120)
33,5
(120)

20,2
30,4
29,2
23,1

Виконано порівняльний аналіз величини потребної роботи для умов
застосування методу МТА та методів МА та ТА, застосованих окремо за тиску
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пресування Р=80 МПа, та виявлено, що застосування методу МТА дає змогу
знизити величину потребної роботи пресування для торфу на 21 % та на 24,4 %, для
деревини сосни – на 2 % та на 26 %, для соломи пшениці – на 27,5 % та на 47 %,
лузги насіння – на 45 % та на 56,4 % відповідно. Водночас підвищення густини ПТБ
та ПТТ становить 6,2–31,3 %, міцності за абсолютним значенням – до 3,7 %.
Рис. 3.5. Вплив МТА
сировини із вмістом МА
фракції 50 % на показники
виробництва ПТБ та ПТТ:
а – густина гранул;
б – енерговитрати процесу
пресування; в – механічна
міцність

Рис. 3.6. Вплив МТА
сировини із вмістом МА
фракції 30 % на
показники виробництва
однокомпонентних та
композиційних ПТБ та
ПТТ: а – густина гранул;
б – енерговитрати процесу
пресування; в – механічна
міцність
При зменшенні частки МА фракції з 50 % до 30 % спостерігається зменшення
густини ПТБ до 3,8 %, (середній показник 1,4 %), механічної міцності гранул за
абсолютним значенням до 2,8 % (середній показник 0,8 %), та зниження потребної
роботи пресування для рослинної біомаси в середньому на 15 %, для торфу на 12 %,
для деревини сосни відбувається збільшення роботи пресування на 7,8 %.
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Суміщення методу МА та ТА сприяє збільшенню насипної ваги суміші,
підвищенню пластичності та зменшенню міцності та пружності часинок сировини
суміші, що позитивно впливає на роботу пресування. Механічна активація підвищує
реакційну здатність біомаси, одночасно збільшуючи реакційну поверхню та
кількість контактів, а температурна активація в першу чергу активує реакційну
здатність таких складових, як геміцелюлоза та лігнін. Відхилення показників ПТБ з
деревини від загальної тенденції та нечутливість до впливу температури свідчить
про недостатній рівень температури для переходу лігнінової складової у
в’язкотекучий стан. Разом з тим слід зазначити, що за МТА показники густини та
міцності ПТБ за незначного (в межах 2 %) зменшення роботи пресування в
порівнянні з МА сировини збільшуються. Так, густина ПТБ з деревини зросла в
досліджуваному діапазоні тисків на 8–24 %, де більше значення відповідає тиску
80 МПа, механічна міцність збільшилася на 1,2–3,4 %, значення тиску, за якого
можна отримати якісні ПТБ, зменшилося з 86 МПа до 73,4 МПа. Все це свідчить
про збільшення утворених нових міжмолекулярних зв’язків в ПТБ в результаті
спільного впливу методів МА та ТА.
За результатами аналізу дослідних даних видно, що введення в композиційну
суміш МА складової за обсягом вище 30 % та використання температурної активації
за температури до 150 С є ефективним методом підвищення якісних показників
біопалива, сприяє зменшенню потребної роботи пресування до 54 % та підвищення
продуктивності лінії в межах потужності обладнання, забезпечує стале виробництво
біопалива з біомаси різних видів.
Досліджено пресування композиційних сумішей на основі соломи пшениці та
лузги соняшника з введенням 30 % МА складової деревини в умовах температурної
активації за температури 150 С (рис. 3.6). З порівняльного аналізу характеристик
однокомпонентних та композиційних ПТБ з активованою складовою, отриманих за
тиску 80 МПа (рис. 3.5–3.6), видно, що показники густини та міцності останніх
підвищуються в середньому для ПТБ на основі соломи пшениці на 6,6 та 2,2 %, для
ПТБ на основі лузги соняшника на 3,7 та 0,5 % відповідно, та наближаються до
показників ПТБ з деревини сосни з МТА 30 %. Встановлено, що застосування МА
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складової з деревини в композиційних ПТБ дає змогу розширити поле існування
якісних гранул до нижньої межі тиску пресування Р= 68 МПа (на 22 %) зменшивши
потребну роботу для композицій на основі соломи пшениці з Апотр. мін.=36,4 до
Апотр. мін.=26,5 КДж/кг, для композицій на соснові лузги соняшника з А потр. мін.=32,3
до А потр. мін.=24,7 КДж/кг та отримати гранули за тиску пресування 80 МПа з
показниками міцності та густини на рівні однокомпонентних ПТБ, отриманих за
тиску 100–120 МПа. З рис. 3.6 видно, що інтенсивне зростання густини та міцності
спостерігається в інтервалі тиску до Р=80 МПа за вмісту МА складової деревини
30 %, подальше збільшення тиску веде до зростання питомої роботи пресування та
не виявляє суттєвого впливу на густину та міцність. Для підвищення якісних
показників ПТБ в умовах, коли неможливо забезпечити вміст активованої
мікрофракції рослинного походження злакових або олійних видів агробіомаси,
доцільно застосовувати МТА з залученням не менше 30 % МА біомаси деревини,
заготовленої попередньо.
Менший вміст лігнінової складової в біомасі соломи пшениці та лузги
соняшника [267, 273], як показано раніше, може призводити до необхідності
пресування за підвищених тисків для отримання якісного палива та спричиняти
підвищення

питомих

енерговитрат

пресування.

Покращення

показників

композиційного ПТБ за умови введення активованої деревини сосни в рослинну
біомасу може бути викликане активацією як геміцелюлозної складової, яка за
вмістом в деревині до 30–40 % перевищує вміст в рослинній біомасі, так і лігніну.
На даному етапі дослідження все ще досить високі показники потребної роботи
пресування для отримання якісних гранул можуть свідчити на користь механізму
зв’язування переважно за участю геміцелюлози. Механізми зв’язування в ПТБ і
ПТТ та утворення молекулярних зшивок за умови методу МТА біомаси буде
досліджено методами неізотермічного аналізу в наступних розділах.
Дослідження впливу хімічної активації торфу на енерговитрати
процесів пресування та структурно-механічні показники композиційних ПТТ
В процесі хімічної активації частина ГР видалялась з торфу для використання
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як добриво. Хімічно активований торф становив собою залишок після відстоювання
та центрифугування, який містив нерозкладену високодисперсну органічну масу
рослин торфоутворювачів та до 80 % розчину активованого гумату натрію з
масовою концентрацією ГР 3–3,5 % с.р. Після сушіння ХА торфу до вологості 10–
12 % проведено дослідження процесу пресування за температури 25 С. За
максимального тиску P=120 МПа та температури 150 С густина отриманого ПТБ
становила =782 кг/м3, а міцність 68 %, що не відповідало вимогам до пресованого
торфопалива та умові якості [20, 21]. Підвищення густини та міцності
спостерігалося до температури 250 С за максимального тиску 120 МПа (рис. 3.7),
але за показниками міцності отримані ПТБ не відповідали нормованим значенням.
Встановлено, що залучення методу ТА не сприяє гранулоутворенню, що пояснено
підвищенням міцності, гідрофобності та зменшенням реакційної здатності окремих
часток композиції через процеси дегідратації в ХА торфі.

Рис. 3.7. Вплив температури та тиску пресування ХА торфу на показники
виробництва ПТТ: а – густина; б – енерговитрати процесу; в – механічна міцність
В працях [41, 274, 275] відзначали аналогічний ефект та зазначали, що суміші
з вмістом розчину ГР після висушування втрачають пластичні властивості, що
унеможливлює отримання з них якісного пресованого палива шляхом пресування.
Можна припустити, що при зменшенні вологості в суміші відбувається часткова
молекулярна зшивка гумінового комплексу, в результаті чого зменшується
реакційна здатність гуматів [41, 274, 275]. Доцільно використовувати це зв’язуюче
в рідкому стані, але це неможливо в умовах розглянутих виробництв ПТТ на ТБЗ
через складнощі з рівномірним розподіленням ХА торфу в суміші. Разом з тим
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використання ХА торфу як палива ускладнене через явища утворення силікатів за
температури 900 С, як буде показано в розділі 4. Подальші дослідження
проводилися з сумішшю торфу ХА та торфу фрезерного, отриманою у вологому
стані, з наступним сушінням до вологості в межах не вище 12 %. Досліджено
композиції із вмістом ХА торфу 10, 20, 30 та 50 % (рис. 3.8) (формування суміші
здійснювалося за масовою часткою сухої речовини). Діапазон досліджуваного тиску
було розширено в сторону менших значень з граничним значенням 20 МПа,
оскільки суміш проявляла під час пресування високі пластичні властивості.

Рис. 3.8. Вплив вмісту ХА торфу та тиску пресування на показники виробництва
композиційного ПТТ: а – густина гранул; б – енерговитрати процесу; механічна
міцність
Для композиційної суміші ХА торфу з вмістом ХА складової до 50 % в
досліджуваному діапазоні тиску Р=40–100 МПа значення густини ПТТ знаходилось
в межах =589–1231 кг/м3, механічної міцності – в межах =85–98,8 %. Величина
питомої роботи заходилась в межах Апит =1,67–36,0 кДж/кг, а граничні значення
потребної роботи складали: Апотр. мін.= 1,67 кДж/кг за Р=20 МПа та ХА=50 %,
Апотр. макс= 36 кДж/кг Р=100 МПа та  ХА=0 %. Для вмісту ХА складової  ХА =30 % та
тиску Р=20 МПа потребна робота пресування складала Апотр.=1,75 кДж/кг, що на
4,7 % вище за мінімальну потребну роботу пресування. Найбільш інтенсивно
густина та міцність зростали в діапазоні вмісту ХА складової до  ХА =30 % та тиску
пресування до 40 МПа. В порівнянні з неактивованим торфом за тиску Р=20 МПа
спостерігається підвищення густини з =589 кг/м3 до 1096 кг/м3, та механічної
міцності з =85 % до 97,7 %. Підвищення тиску пресування до Р=40 МПа за вмісту
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ХА складової  ХА =30 % веде до підвищення густини =1180 кг/м3
Хімічна активація за умови використання суміші торфу фрезерного та до 50 %
торфу після екстракції ГР забезпечує підвищення в середньому густини ПТТ на
67 %, механічної міцності за абсолютним значенням до 6,7 % при зменшенні
витрати енергії в 5 разів в порівняні з неактивованим торфом, що свідчить про
відмінність механізму гранулоутворення від методів МА, ТА, та МТА.
Проведено дослідження впливу вмісту деревини в композиційній суміші на
основі ХА торфу з вмістом ХА складової ХА=50 % на процес пресування
композиційного ПТТ. Пресування проведено відповідно до рекомендацій
попереднього дослідження за тиску Р = 40 МПа та визначено залежності питомої
роботи пресування, об’ємної густини та механічної міцності композиційного ПТТ
(рис. 3.9). Для порівняння якісних та енергетичних показників на рис. 3.9 зображені
залежності композиційного ПТТ торф + МА деревина, отриманого за тиску
пресування Р=80 МПа, та композиційного ПТТ торф – деревина, отриманого за
тиску пресування Р=120 МПа.
Для композиційної суміші деревини сосни та ХА торфу з вмістом ХА
складової  ХА = 50 % в досліджуваному діапазоні вмісту деревини значення густини
композиційного ПТТ знаходилось в межах = 620–1280 кг/м3, механічна міцність
 = 68–98,5 %, питома робота заходилась в межах Апит =3,44–26,1 кДж/кг, значення
потребної роботи складало Апотр. мін.=3,44 кДж/кг без вмісту деревини, та Апотр. макс=11
кДж/кг для  = 80 %. Інтенсивне зростання роботи пресування спостерігається за
вмісту деревини  > 70 %. В межах діапазону вмісту деревини  < 70 % потребна
робота пресування не перевищувала Апотр. = 7,68 кДж/кг, і була в середньому на
75,5 % нижче за потребну роботу пресування композиційного ПТТ з МА деревиною
за тиску Р = 80 МПа та на 85 % для композиційного ПТТ з деревиною без МА за
тиску пресування Р = 120 МПа (рис. 3.9,б); густина композиційного ПТТ на основі
композиції ХА торф – деревина була вище в середньому на 34,8 % та 29 %
відповідно (рис. 3.9,а), а механічна міцність вище в середньому на 1,2 % та
знаходиться на рівні з міцністю композиційного ПТТ з деревиною без МА
отриманого за тиску 120 МПа (рис. 3.9,в). Відповідно, ХА торф за вмісту в
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композиційній суміші вище 20 % вже проявляє виражені властивості зв’язуючого,
що свідчить про переважну роль активованої складової торфу як зв’язуючого.

Рис.
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Як зазначалося в розділі 1, ГР та особливо їх гуміновій складовій властива
висока реакційна здатність в активованому стані. Відповідно, можна припустити,
що пресування за участю ХА торфу сприяє утворенню міцних молекулярних
зшивок як з іншими частинками торфу, так і з частинками деревини. Відомо [275],
що гумати – це найбільш реакційно-здатна складова ГР торфу. Внаслідок складної
будови, спектр взаємодій гуматів унікально широкий. Наявність таких груп, як
карбоксильна, гідроксильна, карбонільна, в поєднанні з ароматичними структурами
забезпечує їх здатність вступати в іонні, донорноакцепторні і гідрофобні взаємодії,
утворювати водневі зв'язки з іншими складовими ПТБ. ГР в активованому стані, як
відомо [275], збагачуються стабільними та нестабільними вільними радикалами, які
відіграють важливу роль в реакціях полімеризації-деполімеризації та реакціях з
іншими молекулами. Якщо стабільні радикали існують навіть в сухому
активованому стані ГР, нестабільні генеруються за збільшення індексу Рh. Можна
припустити, що зі змішуванням торфу фрезерного та ХА торфу внаслідок
зменшення Рh в сторону кислого середовища, відбувається часткова поверхнева
полімеризація активованої складової. Під дією тиску пресування вивільняється
активована складова, яка утворює міцні молекулярні зшивки з частинками біомаси
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з наступною реакцією полімеризації. Виявлення молекулярних зшивок можливе
методами неізотермічного аналізу на основі порівняння енергій активації
термічного розкладання компонентів ПТТ в пресованому та непресованому стані.
Дослідження впливу ТВА на енерговитрати процесів пресування та
структурно-механічні показники ПТБ та ПТТ
Проведено дослідження впливу ТВА сировини на показники густини,
міцності та енерговитрати пресування ПТБ та ПТТ [276, 277]. Межі досліджуваного
діапазону визначені відповідно до даних розділу 1. Тиск пресування на
попередньому етапі дослідження становив Р=40 МПа, вплив температури
пресформи досліджено в інтервалі Т=75–150 С, де нижня межа відповідала даним
про початок склопереходу лігнінової складової, верхня межа приймалася відповідно
до рекомендацій з виробництва пластиків з деревини щодо ефективних режимів
отримання матеріалів густиною до 1300 кг/м3. Оскільки пластифікація найбільш
ефективно протікає за наявності мікрофракції, вміст активованої складової в
дослідженнях становив до 50 %. Насичення вологою відбувалося за температури
пари до 130 С. Ступінь насичення визначався за різницею маси наважки до та після
насичення парою і становив 50 г/кг с. р., 100 г/кг с. р., 150 г/кг с. р. Зменшення
ступеня пропарювання нижче 50 г/кг с.р. наближало якісні показники палива до
ПТБ, отриманого за умов температурної активації. Проведені дослідження виявили
суттєве підвищення показників густини та міцності за температури пресформи вище
130 С та ступеня насичення 50–100 г/кг с. р. [276]. Зразки ПТБ наведено в додат. Е
Результати дослідження густини ПТБ наведені на рис. 3.10. Також на рис. 3.10
зображене поле існування ПТБ, в межах якого за показниками густини та міцності
паливо відповідає умові  > 850 кг / м3,  > 96,5 % та  > 97,5 %. Як видно з рис. 3.10,
густина достатньо міцного ПТБ перевищує 1100 кг/м3. Збільшення ступеня
пропарювання призводило до зміщення границі поля існування міцних гранул в
сторону збільшення температури пресформи до 150 С, що може свідчити про
перенасичення вологою сировини та блокування мікрошаром вологи дії зв’язуючих,
як зазначалося в розділі 1. Відповідно до даних рис. 3.10, якісні гранули можна
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отримати за ступеня пропарювання в межах діапазону 50–115 г/кг с.р. та
температури пресформи не нижче 120 С. Важливим є той факт, що за температури
пресформи вище 125 С температура отриманих зразків знаходилась в діапазоні
125–130 С, що може свідчити про протікання процесів пластифікації та зв’язування
часток саме в цьому температурному діапазоні. Подальші дослідження проведено
за температури пресформи 130 С та ступеня пропарювання 100 г/кг с. р.
Рис. 3.10. Вплив ступеня
пропарювання та температури
пресформи на показники густини та
механічної міцності ПТБ на основі
деревини сосни з механоактивацією
30 % складової

Проведено дослідження впливу тиску пресування в межах 5–40 МПа та вмісту
МА деревини в сировині 10–50 % (рис. 3.11) на якісні показники ПТБ та
енерговитрати пресування. Для сировини без вмісту МА складової в заданому
діапазоні тиску пресування та температури якісні ПТБ отримати не вдалося. Зі
зменшенням вмісту мікрофракції спостерігалося зменшення площі поверхні
засклованого шару (глянцевого) на поверхні гранул, що може свідчити про
безпосередній вплив вмісту МА складової на кількість пластифікованого
зв’язуючого та підкреслює важливість наявності в біомасі МА складової.
В досліджуваному діапазоні тиску та вмісту МА складової значення густини
ПТБ знаходилось в межах =720–168 кг/м3, механічна міцність =85–98,7 %,
питома робота знаходилась в межах Апит= 0,22–8,48 кДж/кг.
Встановлено, що за методу ТВА пресування деревини сосни із вмістом МА
складової не менше 30 % в заданих умовах потребує менших енерговитрат в
порівнянні з деревиною сосни з часткою МА складової 10 %. Для зразків ПТБ із
вмістом МА складової не менше 30 % спостерігались як засклування поверхні, так
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і об’ємне засклування, що забезпечує не тільки міцнісні властивості, але й
вологостійкість. Значення потребної роботи складало: Апотр.

мін.=

0,22 кДж/кг за

Р=5 МПа та =50 %, Апотр. макс=6,5 кДж/кг за Р=28 МПа та =10 %. Для вмісту МА
складової =30 % та в межах тиску Р=5–40 МПа потребна робота становила
Апотр.=0,26–2,42 кДж/кг, що в середньому на 17,3 % вище за мінімальну потребну
роботу за вмісту =50 %.
Рис. 3.11. Вплив тиску
пресування, вмісту МА
складової та ТВА деревини
сосни на показники
виробництва ПТБ:
а – густина гранул;
б – енерговитрати процесу;
в – механічна міцність
При дослідженні пресування рослинної біомаси та торфу виявлено аналогічні
закономірності покращення якісних показників густини та міцності за зниження
енергетичних витрат на процес пресування при умові застосування методу ТВА
суміщеного з МА 30 % складової сировини. Ступінь пропарювання та температура
пресформи в дослідженнях становили 100 г/кг с. р. та 130 С відповідно. На
рис. 3.12 наведено залежності об’ємної густини, питомої роботи пресування та
механічної міцності від тиску пресування ПТБ. Складність представляла реалізація
пропарювання торфу, оскільки повітряно-сухий торф мав найбільшу насипну вагу
та низьку паропроникність. При зволоженні утворювались агломерати, в яких
відбувалося лише поверхневе насичення без проникнення пари всередину. Лише
інтенсивне перемішування дало змогу отримати сировину для пресування.
Зазначені явища слід враховувати при реалізації методу ТВА сировини.
В дослідженому діапазоні зміни тиску для всіх зразків ПТТ та ПТБ за
виключенням соломи показники якості перевищували показники  > 850 кг / м,
> 96,5 %. Характерним для зразків було утворення на поверхні міцної
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склоподібної кірки, яка надавала зразкам водостійкі властивості. Вивчення
структури зразків виявило склоподібну структуру і в об’ємі гранули, причому
ступінь засклування зі збільшенням ступеня пропарювання в діапазоні від 50 до
100 г/кг с. р. та тиску до 40 МПа переходив від поверхневого до об’ємного.
Рис. 3.12. Вплив тиску
пресування та ТВА
рослинної біомаси, торфу та
композицій на показники
виробництва ПТБ:
а – густина гранул;
б – енерговитрати процесу;
в – механічну міцність

Значення густини ПТБ знаходилось для біомаси лузги соняшника в межах =
942–1142 кг/м3, механічна міцність  = 96,6–98,2 %, питома робота знаходилась в
межах Апит =0,62–4,26 кДж/кг. Для біомаси соломи пшениці значення густини ПТБ
знаходилось в межах = 906–1164 кг/м3, механічна міцність =96,2–98,2 %, питома
робота знаходилась в межах Апит = 0,76–5,66 кДж/кг. Для торфу значення густини
ПТТ знаходилось в межах, =1116–1288 кг/м3, механічна міцність  =97,8–98,5 %,
питома робота заходилась в межах Апит=0,39–3,13 кДж/кг.
Для

ПТБ соломи пшениці

мінімальна

потребна робота становила

Апотр. мін.=0,9 кДж/кг, всі інші значення потребної роботи відповідали граничним
значенням питомої роботи пресування в розглянутих умовах застосування
методу ТВА.
Встановлено, що ТВА сировини за тиску пресування 40 МПа, температури
пресформи 130 оС та вмісту МА складової до 30 % забезпечує в порівнянні з 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.

176
Відомо [145], що в сухій біомасі деревини більшість біополімерів знаходиться
в засклованому стані навіть при високих температурах, а присутність вологи
виконує пластифікуючий вплив, призводячи до зміни їх релаксаційного стану. Під
час проведення МА сухої сировини на стадії подрібнення, завдяки високому вмісту
лігніну в засклованому стані, руйнування відбувається переважно за крихким
механізмом [145] за суттєво нижчих енергетичних витрат у порівнянні з вологим
станом, як буде показано в розділі 5. Забезпечення МА рослинної біомаси може
викликати певні складнощі, що пов’язано з меншим вмістом лігнінової складової на
відміну від деревини. Відповідно, у виробничих умовах стає доцільним
використання МА складової деревини в композиційних ПТБ для забезпечення
необхідного вмісту МА складової та зниження енергетичних витрат пресування.
Результати дослідження пресування композиційних ПТБ із вмістом 30 % МА
деревини сосни в умовах ТВА представлені на рис. 3.12. Спостерігається зростання
густини та міцності в порівнянні з однокомпонентним ПТБ, отриманого за
суміщеного методу МА та ТВА. Середній приріст густини як для композицій на
основі лузги соняшника, так і для соломи пшениці становить 3,7 %, середній
показник приросту механічної міцності становить 0,2 %, середнє значення
потребної роботи пресування для композиційного ПТБ зменшується на 16,7 %.
Низькі енерговитрати та високі якісні показники ПТБ свідчать про принципові
відмінності в механізмах гранулоутворення за методу ТВА від механізмів
гранулоутворення, характерних для методів МА, ТА, МТА. Узагальнення
результатів літературного огляду та представленого комплексу досліджень дає
можливість припустити наступний механізм гранулоутворення за ТВА. В результаті
ТВА відбувається розсклування біополімерів в першу чергу на поверхні частинок.
В

поверхневих

геміцелюлози,

шарах
а

саме

активованої

деревини

арабіногалактан,

водорозчинні

утворюють

полісахариди

рідкий

комплекс

«арабіногалактан-вода» [145], який щільно вкриває поверхню часток. Рідкий шар
виконує змащувальну функцію, сприяючи зменшенню витрати енергії на
пресування. Лігніновий комплекс під дією тиску температури в присутності води як
пластифікатора активується та переходить у в’язкотекучий стан і під дією тиску в
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процесі пресування заповнює порожнини в ПТБ. Під дією тиску пресування в
умовах ТВА відбувається руйнування макромолекул лігніну з утворенням вільних
радикалів, які створюють нові міцні міжмолекулярні зв’язки з іншими радикалами
та можуть виступати в ролі активаторів реакцій конденсації. Після охолодження та
видалення пластифікатора (води) відбувається засклування всіх біополімерів з
утворенням міцних міжмолекулярних зв’язків.
Висновки до розділу 3
1. Досліджено процес пресування біомаси деревинного, рослинного
походження, торфу та композицій на їх основі в межах варіювання тиску
пресування

P=20–120 МПа,

температурної

активації

сировини

25–250 С,

механічної активації складової в межах 0–50 %, за методів МТА та ТВА, суміщених
з механічною активацією до 50 % складової, хімічної активації торфу. Отримані
залежності для густини та механічної міцності ПТБ та ПТТ, визначені коефіцієнти
основного рівняння пресування та розраховані значення питомої роботи
пресування, визначено залежності та граничні значення потребної роботи
пресування для отримання ПТБ та ПТТ з показниками відповідно до умови якості:
>850 кг/м3, >96,5 %. (рис. 3.13). Встановлено, що між густиною ПТБ та
механічною міцністю простежується прямий кореляційний зв'язок, але визначальна
роль у відповідності показників пресованого палива до зазначеної умови належить
механічній міцності.
2. Встановлено, що підвищення тиску пресування в умовах ХП в межах 40–
120 МПа веде до підвищення в середньому густини гранул на 29–47 %, механічної
міцності за абсолютним значенням на 13–24 % при збільшенні роботи пресування в
2,3–2,8 раза.
3. Встановлено, що метод ТА сировини в межах 25–250 оС забезпечує
підвищення густини гранул в середньому на 16–77 % та механічної міцності за
абсолютним значенням на 10–23 % при зменшенні витрати енергії на 11–46 %.
4. Встановлено, що механічна активація до 50 % складової веде до
підвищення густини гранул на 14,3–73 % та механічної міцності за абсолютним
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значенням 5,3–24 % при зменшенні витрати енергії на 27–43 %, де вищі показники
відповідають луззі насіння соняшника.

Рис. 3.13. Питома та потребна робота пресування за умови використання методів
активації
5. За

інтенсивністю

зростання

показників

густини

та

міцності

рекомендовано використовувати тиск вище 80 МПа, метод ТА в межах
температурного інтервалу 100–150 С, причому більші значення відповідають
рослинній біомасі, та метод МА в діапазоні вмісту складової ПТБ 30–50 %, що
відповідає найбільшому приросту цільової функції за зміни керуючих факторів.
Метод МТА за вказаних умов забезпечує підвищення густини гранул на 6,2–31,3 %
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та механічної міцності за абсолютним значенням до 3,7 % при зменшенні витрати
енергії пресування на 2,0–54,6 % в порівнянні з методами МА або ТА застосованими
окремо, де вищі показники відповідають луззі насіння соняшника.
6. Суміщення методів МА та ТВА при вмісті МА складової не менше 30% за
тиску пресування 5–40 МПа, температури пресформи 130

о

С забезпечує в

порівнянні з МТА підвищення густини гранул на 14,4–24,3 % (940–1200 кг/м3) та
механічної міцності за абсолютним значенням до 2,5 % при зменшенні витрати
енергії на пресування до 12 разів (до 0,55 кДж/кг), що може свідчити про
принципову відмінність механізму гранулоутворення.
7. 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 однорідної суміші з активованою складовою, ідентичній за
видом сировини активованій складовій.
8. Хімічна активація за умови використання суміші торфу фрезерного та до
50 % торфу після екстракції ГР, отриманої у вологому стані з наступним сушінням
до вологості не вище 12 %, забезпечує підвищення в середньому густини ПТТ на
67 %, механічної міцності за абсолютним значенням – до 6,7 % при зменшенні
витрати енергії в 5 разів, в порівняні з неактивованим торфом, що свідчить про
відмінність механізму гранулоутворення.
9. 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 діаграми граничних значень потребної роботи пресування
(рис 3.13) та режимних параметрів тиску, механічної, температурної, температурновологісної активації сировини для отримання заданої густини та міцності
однокомпонентного та композиційного ПТБ та ПТТ, застосування яких дає змогу
визначити напрями вдосконалення окремої технологічної лінії.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕРМІЧНОГО
РОЗКЛАДАННЯ ВИХІДНОГО ТА ПРЕСОВАНОГО БІО- ТА
ТОРФОПАЛИВА

При розробці технологій виготовлення пресованого палива з біомаси
деревинного, рослинного походження та торфу складним є прогнозування впливу
окремих біополімерів палива на процеси гранулоутворення. Одним з найбільш
інформативних серед термічних методів є дериватографія. Цей метод часто
застосовується при вивченні термічної деструкції кам’яного та бурого вугілля,
сланців, деревини, торфу та ін. [279–282], він дає змогу отримати інформацію про
поведінку однокомпонентних палив і композицій в умовах програмованого нагріву,
визначити етапи та температурні інтервали термічного розкладання, вид теплових
ефектів та глибину структурно-хімічних перетворень палива, аналіз яких може
надати інформацію і про характер міжмолекулярних зв’язків та хімічних реакцій
утворення молекулярних зшивок в процесі гранулоутворення.
Дериватографія

об’єднує

термогравіметрію

(ТГ)

з

класичним

диференціальним термічним аналізом (ДТА). Якісна та кількісна оцінка процесів,
що відбуваються при нагріванні зразків, здійснюється за кривими зміни
температури зразка (Т), його маси (ТГ), диференціальної термогравіметрії (ДТГ),
що являє собою похідну кривої ТГ та ДТА [239–246]. Крива ДТА представляє
різницю температур між зразком та інертним матеріалом у вигляді різниці
термоелектрорушійних сил термопар (на діаграмах виражається у мВ). Вона
зображає суто якісну картину термічного розкладання та дає змогу ідентифікувати
теплові процеси, що відбуваються в зразку при його нагріванні, визначити
екстремуми відповідних етапів розкладання. У зв’язку з наявним термічним опором
матеріалу зразка та стінок тигля температура піків теплових ефектів (ДТА) вища за
температуру відповідних максимумів швидкості зміни маси (ДТГ). За суттєвої
різниці температура екстремумів визначалася як середня за даними ДТА та
ДТГ [239–246].
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Дослідження

термічного

розкладання

зразків

палива

проводили

в

модернізованому дериватографі Q-1000 в діапазоні 20–1000 оС при швидкості
нагрівання 7,4 К/хв. Дериватограми вихідної сировини та пресованого палива,
отриманого за досліджуваних методів активації для деревини сосни, соломи
пшениці, лузги соняшника, торфу та композицій, наведені в додат. Ж. Результати
термічного аналізу зразків, які включали визначення температурних інтервалів та
екстремумів термічного розкладання, що надалі використано як опорні температури
при розрахунку передекспоненційного множника рівняння Ареніуса, величини
ступеня розкладання беззольної маси в межах визначених температурних
діапазонів, наведені в додат. З.
Дериватографічні дослідження біомаси деревинного, рослинного
походження та торфу.
Досліджено термічне розкладання торфу та наступних видів біомаси:
деревини дубу, сосни та бамбука, пагонів верби та тополі, стебел міскантусу та
кукурудзи, соломи пшениці та рису, оболонок арахісу, лузги рису, гречки та насіння
соняшника (рис. Ж.1–Ж.12). З дериватограм (рис. Ж.1–Ж.12) видно, що на
початковому етапі нагрівання зразків супроводжувалося видаленням води, що
реєструється на кривих ДТА дериватограм ендотермічним піком в діапазоні від
температури 25 до 154–187 оС, в залежності від виду сировини (табл. З.1 та
табл. З.2). Після видалення води спостерігається термічне розкладання органічної
складової, що відображається різкою зміною маси зразка (крива ТГ), яке
супроводжується тепловиділенням та екзотермічним ефектом (крива ДТА).
Завершення процесу розкладання визначається незмінністю маси зразка при
подальшому зростанні температури. Весь період термічного розкладання умовно
можна поділити на два періоди. Перший – низькотемпературний, другий –
високотемпературний. Для рослинних матеріалів ці періоди розділені різким
спадом тепловиділення (ДТА) та зменшенням швидкості розкладання (ДТГ). Для
торфу на кривих ДТА реєструється зменшення тепловиділення у вигляді розмитої
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западини. Практично у всіх рослинних матеріалів в першому періоді розкладається
більшість органічних сухих речовин (табл. З.2).
Слід відзначити, що для пагонів верби (рис. Ж.4) та тополі (рис. Ж.5)
характерним є видалення води в два етапи. На кривих ДТГ та ДТА спостерігається
два піки, що характеризуються ендотермічними ефектами та зміною маси зразків: у
верби максимум першого піка ДТГ спостерігається в інтервалі 19,5–146 оС, другий
– в інтервалі 146–187 оС, при цьому на першому етапі втрачається 7,59 %, на
другому 1,69 % маси зразка при загальному вмісті води 9,28 %. У тополі видалення
води спостерігається в інтервалах 21–146 оС та 146–187 оС з відповідними втратами
маси 6,90 % та 0,55 % при загальному вмісті води в зразку 7,45 %, що, імовірно,
відображало зневоднення біомаси кори та стовбурових тканин. Необхідно також
зазначити, що у пагонів верби та тополі після завершення термічного розкладання
органічних речовин спостерігається термічне розкладання мінеральних речовин
практично в одному і тому ж інтервалі температур: у верби 660–766 оС, у
тополі – 665–765 оС. Втрата маси в перерахунку на сухі речовини зразків складає:
для верби 1,66 %, для тополі 1,07 %. Природа цього розкладання поки не з’ясована.
З порівняння кривих ДТА (рис. 4.1) видно, що для верби, тополі та соломи пшениці
характерні близькі температури закінчення термічного розкладання органічної
складової (611–620 оС). Для біомаси кукурудзи, міскантусу та соломи рису ця
температура нижче (553–564 оС).
Рис. 4.1. Суміщена діаграма кривих
ДТА: 1 – пагони верби; 2 – тополя;
3 – солома пшениці; 4 – солома
рису; 5 – стебла кукурудзи;
6 – біомаса міскантуса
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Зіставлення кривих ДТА за інтенсивністю теплових ефектів дає змогу зробити
висновок про однотипність термічного розкладання досліджених видів біомаси та
торфу, що дає змогу, з певним припущенням, розширити результати дослідження
окремих видів сировини на весь спектр біомаси [83, 266, 267].
Дослідження вмісту золи показало (табл. 4.1), що найменше золи утворюється
після згоряння деревини сосни, а найбільша зольність – у рисової соломи. Через
високий вміст золи використання лузги рису, рисової соломи та оболонок арахісу
як палива є проблематичним. Необхідно також враховувати і хімічний склад золи
та її властивості, оскільки за термічного розкладання соломи пшениці виявлено
початок плавлення золи за температури близько 923 оС (табл. 4.1, рис. Ж.7).
Таблиця 4.1.
Вміст золи в зразках біомаси та торфу
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Матеріал
Торф
Деревина дубу
Деревина сосни
Деревина бамбука
Пагони верби
Пагони тополі
Міскантус
Лузга насіння соняшника
Лузга гречки
Лузга рису
Оболонки арахісу
Солома пшениці
Солома рисова
Стебла кукурудзи

Вміст золи, у % до
вихідної маси зразка

Вміст золи,
%/с.р.

12,6
1,47
0,93
0,60
3,64
1,85
3,04
1,35
1,23
12,68
16,62
4,36
25,48
5,82

14,74
1,57
1,00
0,67
4,01
2,00
3,28
1,48
1,37
14,02
18,26
4,72
27,86
6,36

Термічне розкладання біомаси після видалення води в межах зазначених
періодів низькотемпературного та високотемпературного розкладання може бути
представлено сумою реакцій термічного розкладання окремих компонентів
біомаси – полісахаридного комплексу геміцелюлози та екстрактивних речовин,
целюлози та лігніну. Інтервали термічного розкладання геміцелюлози, целюлози та
лігніну становлять відповідно 225 – 325, 305–375 та 250–550 ° С (± 25 °С) [188, 230–
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235]. При дослідженні термічного розкладання окремих біополімерів складність
полягає, як показано в розділі 2, в частковому перекритті діапазонів термічного
розкладання целюлози кінцевою фазою розкладання геміцелюлози та початковою
фазою розкладання лігніну (рис. 2.3). На дериватограмах суміщення цих реакцій
розкладання може проявлятися суттєвою нелінійністю кривої ТГ, відповідно, в
роботі виявлено та досліджено етапи десорбції вологи та термічного розкладання
геміцелюлози та лігніну. В роботі [183] зазначається, що термічне розкладання
основних компонентів біомаси, які являються біополімерами, аналогічно до
полімерів представлене реакціями переважно першого порядку, що дало змогу
застосувати модель Бройдо для визначення кінетичних параметрів термічного
розкладання. Цей підхід достатньо успішно застосовувався для аналізу термічної
стійкості геміцелюлози та лігніну [184, 185, 188]. Останнє стало підставою для
розроблення з використанням неізотермічного аналізу за моделлю Бройдо вихідної
сировини та ПТБ і ПТТ методологічних засад аналізу впливу методів активації та
параметрів пресування на утворення міжмолекулярних зв'язків та молекулярних
зшивок за участю окремих біополімерів [239, 240].
Проведено математичну обробку дериватограм та були побудовано ТГЗ
термічного розкладання беззольної маси, що спрощує порівняння процесів
термічного розкладання окремих видів біомаси та подальший аналіз за моделлю
Бройдо. ТГЗ представлені в координатах y=f(T) (рис. 4.2), де у – масова частка
беззольної частини нерозкладеної речовини, яка визначалася за формулою (4.1):
y  (1   ) 

m (Т )  m к
,
m0  mк

(4.1)

де:  – ступінь термічної конверсії беззольної маси палива, показник, який
зазвичай в іноземній літературі використовується для аналізу кінетичних
закономірностей термічного розкладання, безпосередньо пов'язаний з величиною у
[239]; m0 – початкова маса дослідного зразка, г; m(Т) – маса дослідного зразка, яка
відповідає температурі обробки Т, г; m к – маса твердого залишку після закінчення
процесу термодеструкції.
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На кривих ТГЗ (рис. 4.2) виділені ділянки, в межах яких з достатньою точністю
можна визначити ефективну енергію активації десорбції води, термічного
розкладання геміцелюлози та лігніну.
Рис. 4.2. ТГЗ для біомаси та торфу:
a – період переважної десорбції
вологи; б – період неізотермічного
розкладання геміцелюлози; в – період
неізотермічного розкладання лігніну

Як видно з рис. 4.2, для досліджених зразків властиве схоже термічне
поводження в умовах дослідження, що підтверджує попередні висновки.
Відмінність в інтервалах та інтенсивності термічного розкладання є незначною та
пов’язана з відмінністю в співвідношенні основних складових, до яких віднесено
вміст води геміцелюлози, целюлози, лігніну. Оскільки характер залежностей є
однотипним, для спрощення аналізу кількість зразків було зменшено. Відповідно,
зразки, дослідженні в розділі 3 (торф, деревина сосни, лузга соняшника, солома
пшениці) та обрані з позицій різного вмісту складових, будуть і в цьому дослідженні
нести високе інформаційне навантаження, представляючи основні види біомаси,
залучені в галузь виробництва біопалива.
Дериватографічні дослідження ПТТ та ПТБ, виготовленого з
використанням методів активації сировини
4.2.1.

Дериватографічні дослідження ПТТ

Проведено

дериватографічні

дослідження

пресованого

торфопалива,

виготовленого в умовах ХП за тиску пресування 80 та 120 МПа та температури
25 С (рис. Ж.13, Ж.14), та побудовано ТГЗ втрати беззольної маси (рис. 4.3). Аналіз
дериватограм та кривих ТГ показав, що втрата маси ПТТ при нагріванні
відбувається в три етапи, які характеризуються окремими тепловими ефектами.
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Перший етап втрати маси ПТТ– ендотермічний, пов’язаний з десорбцією
залишків вільної та зв’язаної води. Встановлено, що з підвищенням тиску
пресування ПТТ температура максимуму теплопоглинання має тенденцію
зміщуватись в сторону вищих температур (табл. З.3), що пов’язано як із
ускладненням дифузії вологи до поверхні випаровування внаслідок збільшення
густини матеріалу, так і з участю молекул води в утворенні міжмолекулярних
зв’язків

між

частинками,

що

узгоджується

з

молекулярною

теорією

гранулоутворення, як зазначалося в розділі 1.
Рис. 4.3. ТГЗ для торфу
повітряно-сухого та ПТТ,
одержаних за тиску
пресування 80, 120 МПа та з
використанням методів
активації

Після повної втрати води, що досягається при температурі до 189 оС, матеріал
ПТТ стрімко втрачає масу (починається перший період термічної деструкції
органічної речовини), найвища швидкість втрати маси відповідає швидкості
конверсії 0,098–0,10 %/с та потужному зростанню тепловиділення, яке досягає
максимуму при 244–264 оС (швидкості конверсії були визначені з рис. 4.3 з
врахуванням швидкості нагріву 7,4 К/хв). Другий період розпочинається спадом
тепловиділення при явному збільшенні швидкості втрати маси зразка, що є
наслідком накладення ендотермічного ефекту виділення газоподібних речовин.
Втрата маси відповідає швидкості конверсії 0,022–0,025 %/с, де менше значення
відповідає більшому тиску. Максимум швидкості зміни маси матеріалу залежить,
як це видно з даних табл. З.4, від тиску пресування.
Як видно з табл. З.3, З.4 та рис. 4.3, деструкційні зміни в ПТБ з торфу
завершуються при температурі, яка прямо залежить від тиску їх пресування.
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Середня швидкість термічної деструкції органічних речовин в паливі знаходиться
на рівні 0,026–0,031 %/с.
Подальше зростання температури до 1000 оС викликає слабко текучі процеси
незначної втрати маси (від 0,28 до 1,45 % до маси сухих речовин зразка), пов’язаної
переважно з розкладанням карбонатів (табл. З.5), що підтверджується результатами
дослідження ПТТ, одержаного при тиску 80 МПа, де зафіксовано найбільшу зміну
маси в цьому інтервалі температур (1,45 %), а крива ДТА (рис.

Ж.13) має

ендотермічний характер.
Дериватографічне дослідження торфу вихідного, що був використаний для
виготовлення ПТТ, показало (рис. Ж.1, рис. 4.4), що процеси термічної деструкції
однотипні з тими, що спостерігаємо при нагріванні ПТТ. Проте температурний
інтервал видалення води з вихідного торфу вужчий, а деструкція органічних
речовин спостерігається ширшому діапазоні температур (табл. З.3, З.4 та рис. 4.3).
Значно

відрізняються

і

швидкості

процесу.

Так

швидкість

наростання

деструктивних змін відповідає в першому періоді швидкості конверсії на рівні
0,037 %/с, а в другому періоді не перевищує 0,018 %/с.
З аналізу ТГЗ (рис. 4.3) можна заключити, що пресування торфу веде до
підвищення в 2,7 раза швидкості розкладання ПТБ в першому періоді та в 1,2–
1,4 раза – в другому періоді, де менше значення відповідає більшому тиску. З табл.
З.3, З.4 та рис. 4.3 видно, що в пресованому ПТБ зі збільшенням тиску пресування
відбувається перерозподіл температурних інтервалів термічного розкладання
складових торфу, лінійні ділянки для 80 МПа та 120 МПа змінюють кут нахилу
несуттєво, що підтверджує висновки розділу 3 про доцільність підвищення тиску до
80 МПа, оскільки незначна зміна термічної стабільності компонентів ПТБ може
свідчити про основні механізми утворення міжмолекулярних зв’язків за участю
молекул води та високореакційної аліфатичної складової гумінових речовин за
незначного їх приросту в межах діапазону тиску 80–120 МПа.
Залучення методу МА складової в інтервалі вмісту 30–50 % та пресування за
тиску 80 МПа привело до суттєвого зміщення температурних інтервалів
розкладання у бік менших температур та звуження інтервалів десорбції вологи та
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першого періоду термічного розкладання. Швидкість конверсії ПТТ в першому
періоді зростає до 0,114–0,117 %/с, а в другому становить 0,022–0,027 %/с, що на
16–18 % та 5–10 % перевищує показники ПТТ з неактивованого торфу, причому
менші значення відповідають вмісту 50 % МА торфу. Підвищення інтенсивності
розкладання в другому періоді характерне для таких складових, як лігнін та
похідних від нього ароматичних складових молекулярної структури гумінових
речовин, яким властива підвищена термостійкість. Можна зробити висновок, що за
методу МА відбувається утворення міжмолекулярних зв’язків за участю всіх
складових торфу, з превалюванням зв’язків через молекулу води та за участю
складових геміцелюлози та аліфатичних складових молекул ГР.
Залучення методу МТА за температури 150 С з МА 30 % складової та
пресування за тиску 80 МПа вплинуло в більшою мірою на інтервал другого періоду
термічного розкладання. У порівнянні з ПТТ із неактивованого торфу швидкість
конверсії в першому періоді зростає до 0,118 %/с, а в другому – становить 0,03 %/с,
що на 20 % та 14 % перевищує показники для ПТТ з неактивованого торфу.
Підвищення інтенсивності розкладання в другому періоді, може свідчити про
утворення більшої кількості міцних зв’язків за участю таких складових як лігнін та
ароматична складова молекул гумінових речовин. Можна заключити, що за МТА
починає привалювати утворення міцних молекулярних зв’язків за участю більш
термостійких складових торфу, реакційно-інертних в попередніх дослідженнях.

Рис. 4.4. Суміщена діаграма
кривих ДТА: 1 – торф
повітряно-сухий; 2 – ПТТ,
одержане за тиску
пресування 120 МПа;
3 – ПТТ, одержане за тиску
пресування 80 МПа
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Застосування методу ТВА за температури пресформи 130 С з вмістом 30 %
МА складової, зі ступенем пропарювання 100 г/кг с.р. та пресування за тиску 40
МПа значною мірою вплинуло на кінетику термічного розкладання в другому
періоді (рис. 4.3). В порівнянні з ПТТ із неактивованого торфу, пресованим за тиску
80 МПа, швидкість конверсії ПТТ в першому періоді зростає до 0,11 %/с та в
другому становить 0,038 %/с, що на 12,5 та 48 % перевищує показники швидкості
для неактивованого торфу. Підвищення інтенсивності розкладання в другому
періоді може свідчити про утворення значної кількості молекулярних зв’язків за
участю таких складових, як лігнін та ароматичні складові молекул гумінових
речовин. Можна також припустити за методу ТВА утворення об’ємної структури
міцних молекулярних зшивок біополімерів за участю ароматичної складової.
4.2.2.

Дериватографічні дослідження ПТБ з деревини сосни

Проведено дериватографічні дослідження та аналіз дериватограм ПТБ з
деревини сосни (рис. Ж.15–Ж.22) [6, 239–246], які одержані при різних методах
активації біомаси, проведено термічний аналіз (табл.З.5, З.6). Побудовано ТГЗ
термічного розкладання беззольної маси ПТБ з деревини сосни (рис. 4.5)
Десорбція води відбувається в температурному діапазоні 28–178

о

С.

Підвищення граничної температури до 184–188 оС спостерігається у зразків з
вмістом МА складової, що може бути викликане наявністю адсорбованої вологи в
мікрокапілярах розвинутої поверхні часток, яка знаходиться під великим тиском,
поверхневого натягу власного меніска [7]. Наявність такої вологи за умови ТА або
ТВА може сприяти пластифікації біополімерів деревини.
За холодного пресування зі збільшенням тиску пресування спостерігається
зміщення максимуму ендотермічного піка в бік більших температур та розширення
інтервалу першого періоду термічного розкладання (табл. З.5, З.6).
Загальний характер процесу термічної деструкції – екзотермічний. Після
видалення води спостерігається термічна деструкція органічних речовин,
теплоутворення досягає максимуму при 290–309 оС. Для ПТБ з деревини характерна
пряма залежність від тиску пресування та методів активації як інтервалів першого
та другого періоду, так і екстремумів термічного розкладання (табл. З.5, З.6).
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Закінчується процес термічної деструкції ПТБ з деревини залежно від умов
пресування при 502–547 оС, де найменше значення відповідає суміщеним методам
МА та ТВА.
Рис. 4.5. ТГЗ для деревини
сосни та ПТБ, одержаних за
тиску пресування 40–120 МПа
та з використанням методів
активації

Дослідження подрібненої деревини сосни показало (рис. 4.5), що процеси
термічної деструкції однотипні з ПТБ, проте деструкція подрібненої деревини
спостерігається у ширшому діапазоні (рис. 4.6). В першому періоді для подрібненої
деревини швидкість конверсії знаходиться на рівні 0,085 %/с, а в другому
періоді – 0,021 %/с. З аналізу термогравіметричних залежностей (рис. 4.5) можна
зробити висновок, що холодне пресування неактивованої деревини веде до
підвищення в 1,3-3 рази швидкості розкладання ПТБ в першому періоді та
залишається незмінним в другому. Спостерігається уповільнення на 5 % термічного
розкладання в другому періоді при підвищенні тиску з 80 до 120 МПа, що може бути
пов’язано з деструктивним впливом на заскловані біополімери лігніну та целюлози.
З підвищенням тиску з 80 До 120 МПа для деревини спостерігається інтенсифікація
термічного розкладання в 2 рази, що свідчить про активну участь високореакційних
складових геміцелюлози в утворенні зв’язків, а незначний приріст міцності та
густини ПТБ, як показано в розділі 3, свідчить про низьку міцність утворених
зв’язків за цим механізмом.
З використанням методу МА складової в інтервалі вмісту 30–50 % та
пресуванням ПТБ за тиску 80 МПа, швидкість конверсії підвищується в першому
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періоді до 0,12–0,14 %/с, у другому періоді – майже незмінна і становить 0,02–
0,021 %/с. Можна припустити, що активаційні процеси в другому періоді
конкурують з деструктивним впливом на заскловані складові деревини що
виключає утворення зв’язків за участю лігнінової складової. Зі збільшенням вмісту
МА складової спостерігається звуження інтервалу першого періоду, зміщення
граничної температури в зону менших температур та максимальне наближення
кривої до залежності для тиску пресування 120 МПа, що свідчить про прояви
аналогічних механізмів гранулоутворення, підсилених наявністю МА складової.
Рис. 4.6. Суміщена діаграма
кривих ДТА: 1 – деревина сосни;
2 – ПТБ, одержане за тиску
пресування 80 МПа; 3 – ПТБ,
одержане за тиску
пресування 120 МПа

Залученням методу МТА за температури 150 С із МА 30–50 % складової
характеризується підвищенням швидкості конверсії ПТБ в першому періоді до 0,11–
0,12 %/с та в другому – до 0,023–0,024 %/с, де менші значення відповідають вмісту
МА складової 30 %. Порівнюючи показники міцності ПТБ та зміни швидкості
конверсії можна припустити, що саме показники швидкості конверсії другого
періоду можуть свідчити про утворення міцних міжмолекулярних зв’язків в гранулі
за участю лігнінової складової.
Термічне розкладання ПТБ, отриманого з використанням методу ТВА за
температури пресформи 130 С з МА 30 % складової, ступеню пропарювання 100
г/кг с.р. та пресування за тиску 40 МПа (рис. Ж.22), характеризувалося найменшим
інтервалом термічного розкладання та суттєвим підвищенням швидкості конверсії
в другому періоді до 0,032 %/с. Проведені дослідження термічного розкладання
ПТБ, отриманого за вказаних вище умов без залучення МА складової, показали
(рис. Ж.21) підвищення швидкості конверсії в другому періоді до 0,029 %/с.
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Водночас в першому періоді показники термічного розкладання для останнього
зразка були близькі до непресованої деревини, відповідно, можна припустити, що
комплекс біополімерів геміцелюлози в процесі ТВА виконує переважно функцію
змащування, основні ж зв’язки утворюються за участю лігнінової складової.
В другому періоді термічного розкладання ТВА з МА складовою (рис. Ж.22)
та без (рис. Ж.21) на кривих ДТА для ділянки переважного розкладання лігнінової
складової спостерігається зміна етапності термічного розкладання та зменшення
піків екстремумів, що свідчить про протікання в процесі гранулоутворення хімічних
реакцій конденсації та утворення в об’ємі гранули тривимірної молекулярної
структури за участі лігнінової складової,

можливих лише за умови переходу

останньої у в’язко-текучий стан [278, 283]. Протікання зазначених реакцій
супроводжується якісними та кількісними змінами в структурі лігніну, що
зображається на дериватографічних кривих безперервним процесом його
термічного розкладання в інтервалі температур 318–518 С.
Рис. 4.7. Зміна етапності термічного
розкладання лігнінової складової ПТБ з
деревини (фрагменти кривих ДТА):
1 – метод МА 50 %, тиск пресування 80
МПа; 2 – метод ТВА+МА 30 %, тиск
пресування 40 МПа
4.2.3.

Дериватографічні

дослідження

однокомпонентних

та

композиційних ПТБ з соломи пшениці
Як показано раніше, вплив МА складової на якісні показники ПТБ є суттєвим.
Складність механічної активації в умовах виробництва ПТБ рослинної біомаси
спричинена, з одного боку, великим вмістом геміцелюлози та целюлози, що надає
біомасі пружності та міцності. Низький вміст лігніну під час подрібнення не
забезпечує достатніх умов для крихкого руйнування в умовах ударного
навантаження. З іншого боку, технологічні лінії гранулювання рослинної біомаси
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досить рідко обладнані апаратами тонкого помелу. Вирішенням задачі покращення
якісних показників ПТБ при зменшенні енерговитрат пресування може бути сезонна
заготівля МА деревини та введення її в композиційну суміш за необхідності, що
робить обґрунтованим дослідження залучення МА складової деревини в технологію
виробництва композиційних ПТБ на основі рослинної біомаси.
Проведено дериватографічні дослідження ПТБ з соломи та композиційних
ПТБ з вмістом МА складової з деревини сосни (рис. Ж.23–Ж.28) [247], побудовані
ТГЗ (рис. 4.8). Результати термічного аналізу ПТБ (табл. З.7, З.8), отриманих із
залученням методів МА та МТА, виявилися близькими до даних термічного
розкладання ПТБ з деревини сосни. Проте, як у однокомпонентних, так і у
композиційних ПТБ, отриманих переважно за ТВА або МТА (рис. Ж.25–Ж.28) при
термічному розкладанні в інтервалі температур 320–440 °С спостерігалися
мікровибухи, реєстрація яких відбувалась на кривих ТГ, ДТГ та ДТА. Мікровибухи
завжди спостерігались після різкого зростання температури в результаті
екзотермічного ефекту. Дериватограма (рис. Ж.25) характеризувалася наявністю
декількох послідовних мікровибухів, перший з яких відбувся в інтервалі температур
324–365 °С з максимумом швидкості при 356 °С, другий – в інтервалі 419–430 °С з
максимумом швидкості при 425 °С (крива ДТГ). Обом мікровибухам передувало
стрімке підвищення температури (інтервали температур 322–362 °С та 367–414 °С).
Третій, менш значний мікровибух зареєстровано в інтервалі температур 430–442 °С.
Причиною мікровибухів може бути ускладнений відвід газової фази продуктів
розкладання через утворення на поверхні часток термостійкого шару засклованими
біополімерами. Слід зазначити, що при виготовленні гранул спостерігалось
утворення

щільної

біополімерної

плівки

на

поверхні

гранул.

Наявність

термостійкого шару на поверхні гранул може свідчити про участь лігнінової
складової в його утворенні.
Загалом за зростанням інтенсивності процесу термічного розкладання та
швидкості конверсії в першому періоді зразки можна розмістити в ряду: солома
пшениці (0,066 %/с)  ТВА композиція солома + 30 % МА деревина (0,081 %/ с) 
ТВА солома+30 % МА соломи (0,092 %)  МА 30 % соломи (0,115 %/с)  МТА
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композиція солома + 30 % МА деревина (0,116 %/с)  солома + 30 % МА деревини
(0,125 %/с) МТА солома + 30 % МА соломи (0,145 %/с). В другому періоді
спостерігається зміна інтенсивності: солома пшениці (0,018 %/с)  МА 30 %
соломи (0,026 %/с) солома + 30 %  МА деревини (0,027 %/с) МТА солома +
30 % МА соломи (0,0285 %/с)  ТВА солома + 30 % МА соломи (0,0289 %)  МТА
композиція солома + 30 % МА деревина (0,0296 %/с)  ТВА композиція солома +
30 % МА деревина (0,032 %/с). З проведеного аналізу можна припустити, що
зростання інтенсивності термічного розкладання в першому періоді пов’язано з
механічною та температурною активацією переважно комплексів геміцелюлози.
Водночас за методу ТВА спостерігається підвищення інтенсивності в другому
періоді

термічного

розкладання,

що

свідчить

про

зміну

механізму

гранулоутворення та залучення активованої складової лігніну до процесу
гранулоутворення. Встановлено, що введення активованої складової з деревини в
композиційні

ПТБ

наближає

криві

термічного

розкладання

до

кривих

однокомпонентних ПТБ з деревини.
Рис. 4.8. ТГЗ для ПТБ з
біомаси соломи та
композиційних ПТБ,
одержаних при тиску
пресування 20– 80 МПа та
з використанням методів
активації

Проведено термічний аналіз однокомпонентних та композиційних ПТБ за
методу ТВА з вмістом 30 % МА складової соломи або деревини, виготовлених за
тиску 20 МПа. Порівняння отриманих залежностей показало для композиційного
ПТБ у другому періоді значення інтенсивності термічного розкладання на рівні зі
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зразками, отриманими для однокомпонентних ПТБ з деревини, отриманих за тиску
пресування 40 МПа. На даному етапі досліджень можна зробити висновок, що
введення МА складової деревини у композиційне ПТБ на основі рослинної біомаси
може сприяти як покращенню якісних показників ПТБ, так і зниженню енергетики
пресування. На кривих ДТА за методу ТВА зафіксовано зміну етапності термічного
розкладання лігнінової складової (рис. 4.9), що свідчить про аналогічний до ПТБ з
деревини, одержаного з використанням методу ТВА, механізм гранулоутворення,
який супроводжується хімічною реакцією конденсації та утворенням тривимірної
молекулярної структури лігнінової складової.

Рис. 4.9. Зміна етапності термічного розкладання
лігнінової складової ПТБ з соломи пшениці
(фрагменти кривих ДТА): 1 – метод МА 30 %, тиск
пресування 80 МПа; 2 – метод ТВА+МА 30 %,
тиск пресування 20 МПа

4.2.4.

Дериватографічні дослідження композиційних ПТБ з лузги

соняшника
Залишки біомаси олійних культур, до яких належить лузга насіння
соняшника, містять в своєму складі жири, які в процесі пресування, з одного боку,
виконують функцію змащення, зменшуючи питому роботу пресування, з
іншого – блокують утворення міжмолекулярних зв’язків, зменшуючи міцність та
густину ПТБ. Залучення в композицію активованої деревини може зменшити
негативний вплив жирів на міцність та густину ПТБ.
Для виготовлення гранул використана суміш з вмістом 30 % МА деревини
сосни, інше – полідисперсна суміш лузги насіння соняшника. Досліджено вплив
методів МТА та ТВА сировини на термічне розкладання ПТБ (рис. 4.10, 4.11, Ж.29–
Ж.32 та табл. З.9, З.10). Причому після МА та МТА тиск пресування становив
80 МПа, а після ТВА тиск пресування було знижено до 10–20 МПа.
За даними табл. З.9, температурний інтервал та температури максимуму
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швидкості видалення води з гранул, як і в попередніх дослідженнях, виявляють
залежність від виду попередньої обробки сировини та тиску пресування.
Термічний аналіз показав, що композиційне ПТБ з часткою МА деревини
30 % має в першому періоді розкладання найбільшу швидкість конверсії (0,14 %/с)
та найменший інтервал термічного розкладання (158–296 °С) (рис. 4.10, рис. Ж 30,
табл. З.9). Швидкість розкладання палива в другому періоді становила 0,021 %/с.
Використання методу МТА композиційної суміші на основі лузги насіння
соняшника веде до розширення температурного інтервалу розкладання ПТБ в
першому періоді до 314°С і знижує швидкість розкладання до 0,105 %/с. Швидкість
конверсії палива в другому періоді зростає до 0.022 %/с.
Використання методу ТВА та зниження тиску пресування до 10–20 МПа
дають можливість отримати ПТБ зі швидкістю розкладання за відповідними
періодами: 0,089 та 0,081 %/с, що незначно перевищує показники для
негранульованої суміші в першому періоді, проте при цьому розширюється
температурний

інтервал

розкладання

органічних

речовин

(299–333 °С)

(табл. З.9, З.10, рис. 4.10, 4.11, рис. Ж.31, Ж.32). Швидкість розкладання палива в
другому періоді зростає до 0,0237–0,0247 %/с.
Рис. 4.10. ТГЗ для біомаси лузги
соняшника та композиційних ПТБ з
вмістом МА складової деревини,
одержаних при тиску пресування
10, 20 та 80 МПа та з
використанням методів активації

Серія представлених досліджень показала, що тиск пресування найменше
впливає на показники термічного розкладання за умови ТВА сировини.
Однотипність

залежностей

термічного

розкладання

може

свідчити

про

однотипність механізмів гранулоутворення для різних видів біомаси та їх
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композицій, що спрощує прогнозування якісних показників палива.
При ТВА в композиційному ПТБ спостерігається зміна етапності розкладання
лігнінової складової, що свідчить про наявність реакцій полімеризації цієї складової
та утворення молекулярних зшивок, але прояв зміни етапності менш виражений,
ніж у експериментах за участю однокомпонентної сировини (рис. Ж.22, Ж.27.)
Рис. 4.11. Суміщена діаграма
кривих ДТА для ПТБ з лузги
соняшника: 1 – подрібнена біомаса,
МА30 %, 80 МПа; 2 – ПТБ
одержане з використанням методу
ТВА + МА30 % деревини, 10 МПа;
3 – ПТБ одержане з використанням
методу МТА+ МА 30 % деревини,
80 МПа
4.2.5.

Дериватографічні дослідження композиційного ПТТ на основі

торфу та МА деревини сосни
З аналізу проведених вище досліджень (розділ 3), можна припустити, що
пресування композицій з вмістом МА деревини веде до збільшення кількості
контактів

та міжмолекулярних зв’язків в композиційному ПТТ. Раніше

встановлено, що введення МА деревини в широкому діапазоні її вмісту в
композиційну суміш може позитивно змінити показники міцності та забезпечити
високу густину ПТТ за зменшення енерговитрат пресування. Проведено серію
дериватографічних досліджень термічного розкладання композиційного ПТТ на
основі торфу з вмістом 30 й 50 % неактивованої та МА деревини, які виготовлені за
тиску пресування 80 МПа (рис. Ж.33–Ж.38), побудовано ТГЗ (рис. 4.12,а,б) та
проведено термічний аналіз композиційних ПТБ (табл. З.11, З.12).
Аналіз дериватограм та ТГЗ показав, що етапи втрати маси композиційного
ПТТ ідентичні до попередніх досліджень. В композиційному ПТТ температури
максимуму ендотермічних ефектів та інтервали видалення води мають тенденцію
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зміщуватись в сторону вищих температур (табл. З.11, З.12). Таке зміщення, як і в
випадку однокомпонентних ПТТ, є наслідком збільшення густини гранул та
захоплення

молекул

води

активованими

складовими

для

утворення

міжмолекулярних зв’язків.

Рис. 4.12. ТГЗ для композиційних ПТТ на основі торфу, одержаних за тиску
пресування 80 МПа та з використанням методів активації з вмістом деревини: а –
30 %; б – 50 %
Перший період розкладання органічної складової починається за температури
170–186 оС та досягає максимуму при температурі 265–262 оС. На цьому етапі
спостерігається найвища швидкість конверсії палива. Її величина складає 0,11–
0,12 %/с та 0,15–0,16 %/с для композиційних ПТТ з вмістом неактивованої та МА
деревини 30 % та 50 % відповідно. В другому періоді інтенсивність конверсії для
всіх ПТТ становить 0,03 %/с, хоча максимум інтенсивності для ПТТ з вмістом
деревини 30 % зміщується у бік зменшення температури (351–352 С), в той час
коли для ПТТ з вмістом деревини 50 % – зміщується у бік збільшення температури
(446–451 С). Простежується чіткий зв'язок між вмістом та реакційною здатністю
деревини та швидкістю конверсії ПТТ.
Термічне розкладання композиційних ПТТ з МА складовою завершується при
температурі 518–597

о

С. Подальше зростання температури до 1000

о

С
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характеризується незначними ефектами, пов’язаними з розкладанням карбонатів,
що знаходяться в торфі (табл. З.11, З.12).
Дериватограми та ТГЗ для вихідної суміші та отриманих ПТТ (рис. 4.12,а,б)
за характером основних періодів термічного розкладання збігаються. Однак для
вихідної суміші значно відрізняються швидкості процесу термічної деструкції. Так,
швидкість конверсії першого періоду становить 0,057 %/с, що в 2 рази менше, ніж
для композиційних ПТТ без МА, та в 2,6 раза – ніж ПТБ з використанням МА.
Середня швидкість конверсії в другому періоді для вихідної суміші становить
0,024 %/с і як для ПТТ з вмістом неактивованої складової, так і для ПТТ з МА
складовою перевищує показники вихідної суміші на 25 %. Отже, введення МА
складової, впливає на характер термічного розкладання ПТТ саме в першому періоді
термічного розкладання, що може свідчити про її суттєвий вплив на якісні
показники композиційного біопалива в порівнянні з ПТТ без МА складової, та на
збільшення міжмолекулярних зв’язків за участю геміцелюлози складової деревини.
Також слід зазначити, що показники термічного розкладання композиційної суміші
в діапазоні вмісту 30–50 % деревини наближаються за інтенсивністю до показників
деревини.
4.2.6.

Дериватографічні дослідження композиційного ПТТ на основі

фрезерного та ХА торфу
Проведено дериватографічні дослідження зразків ХА торфу, отриманих
відповідно до методики, наведеної в розділі 2, та рекомендацій розділу 3 [74, 260,
261, 284]. Дериватограми зразків вихідного фрезерного та повітряно-сухого торфу
після сушарки ТБЗ (рис. Ж.39, Ж.40) за основними періодами та інтенсивністю
термічного

розкладання

збігаються

з

попередніми

дослідженнями

торфу

(табл.Таблиця 4.2, З.13, З.1, З.2). ТГЗ розкладання зразків представлені на рис. 4.2,
4.13. З порівняння результатів аналізу дериватограм вихідного торфу (табл. 4.3)
видно, що торф після сушарки має більший вміст органічних речовин, рівну
кількість карбонатів, менший вміст мінеральних речовин, що термічно не
розкладаються до 1000 оС, та менше золи. З огляду на їх склад, торф після сушарки
буде мати більшу теплотворну здатність ніж фрезерний [284].
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Рис. 4.13. ТГЗ для композиційних сумішей та композиційного ПТБ
на основі торфу та ХА торфу
Проведено термічні дослідження та аналіз дериватограм ХА торфу (твердого
залишку після екстракції ГР з фрезерного торфу), отриманого за температур
екстракції 20 та 80С, в умовах інтенсивної кавітаційної обробки протягом 40 хв
[153, 259, 284] (табл. 4.3). З дериватограм, представлених на (рис. Ж.41–Ж.43),
видно, що з підвищенням температури екстрагування кількість органічних речовин
в ХА торфі зменшується з 81,84 до 78,26 % (табл. 4.2, З.13). Порівняно з вихідним
фрезерним торфом в середньому на 40 % зменшується кількість золи. В зразках
відсутні ознаки карбонатів, які проявлялися у фрезерному торфі до його оброки
NaOH та екстрагування. З порівняння кривих ДТА (рис. 4.14) торфу фрезерного та
ХА торфу, бачимо, що термічне розкладання вихідного торфу завершується за
температури близько 700 оС, тоді як ХА торфу спостерігається при вищих
температурах 835–885 оС, величина яких залежить від температури екстракції. В
фінальній

частині

термічного

розкладання

спостерігалися

нехарактерні

екзотермічні ефекти, максимуми яких зміщуються в зону високих температур із
підвищенням температури екстракції, що може свідчити про утворення нової фази.
Для ХА торфу за температури екстрагування 20 оС максимум екзотермічного
ефекту знаходиться при 807 оС, при 80 оС – 860 оС. [284]
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Таблиця 4.2
Результати термічного аналізу торфу фрезерного, повітряно-сухого та ХА
торфу, виготовленого з їх використанням [284]

Паливо

Вологість,
%

Сухі
Органічні
речовини, речовини,
(с.р.) %
% (на с.р.)

CO2
Мінеральні,
Зола,
карбощо розкла%
натів, % даються, %
(на с.р.)
(на с.р.)
(на с.р.)
1,68
0,31
29,71

Торф фрезерний
29,18
70,82
68,30
ХА торф (з фрезерного торфу
11
88,19
81,84
0,81
17,35
Текстр = 20 ºС)
ХА торф (з фрезерного торфу 8,3
91,68
81,17
19,10
Текстр = 80 ºС)
Збільшення маси після розкладання органіки на 0,27 %
Торф повітряно-сухий
24,7
69,32
73,80
1,60
0,15
24,45
ХА торф (з повітряно-сухого 7,2
92,81
81,74
19,66
торфу Текстр = 20 ºС)
Збільшення маси після розкладання органіки на 1,57 %
ХА торф (з повітряно-сухого
6,6
93,39
80,51
19,49
торфу Текстр= 80 ºС,.).

Проведені термічні дослідження та аналіз дериватограм ХА торфу,
отриманого шляхом активації торфу повітряно-сухого за температур 20 та 80 С, в
умовах інтенсивної кавітаційної обробки протягом 40 хв (табл.Таблиця 4.2, З.13,
рис. Ж.44, Ж.45) виявили характер термічного розкладання, подібний до кривих
зразків ХА торфу, отриманого з фрезерного торфу [284].
Рис. 4.14. Суміщена діаграма кривих
ДТА: 1 – торф фрезерний;
2 – ХА торф
(температура екстракції 20 оС);
3 – ХА торф
(температура екстракції 80 оС)

Аналіз дериватограм показав, що з підвищенням температури екстрагування
кількість органічних речовин в ХА торфі зменшується з 81,74 до 80,51 % (табл. 4.2,
З.13). Порівняно з вихідним торфом на 20 % зменшується кількість золи (з 24,45 до
19,49 %). В зразках не реєструються ендотермічні ефекти термічного розкладання
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карбонатів. Кількість карбонатів кальцію розрахована за масою СО2, що
видаляється в процесі термічного розкладання (табл. 4.2) в інтервалі 710–764 ºС
(табл. З.13) [284].
Рис. 4.15. Суміщена діаграма
кривих ДТА: 1 – торф
повітряно-сухий; 2 – ХА торф
(температура екстракції 20 оС);
3 – ХА торф
(температура екстракції 80 оС)

Порівнюючи криві ДТА (рис. 4.15) вихідного та ХА торфу, бачимо, що
термічне розкладання неактивованого торфу завершується при 679 оС, тоді як в ХА
торфі езотермічні процеси припиняються при вищих температурах, величина яких
також залежить від температури екстракції. В ХА торфі, отриманому при
температурі екстракції 20 оС протягом 40 хв, завершення термічного розкладання
спостерігається при 873 оС, а в ХА торфі після екстракції при 80 оС – при 887 оС. В
фінальній

частині термічного

розкладання

спостерігалися, аналогічно до

термічного розкладання зразків ХА торфу, отриманого з фрезерного торфу,
нехарактерні екзотермічні ефекти, максимуми яких зміщуються в область високих
температур із підвищенням температури екстракції, що може свідчити про
утворення нової фази (рис. 4.15). Для ХА торфу за температури екстрагування 20 оС
максимум екзотермічного ефекту знаходиться при 854 оС , при 80 оС – 865 оС [284].
Проведено композиціювання ХА торфу з торфом фрезерним у вологому стані.
Вміст активованої складової становив 50, 30 та 10 %. Проведено аналіз
дериватограм композиційного палива, виготовленого з суміші фрезерного торфу та
ХА торфу з фрезерного торфу (рис. Ж.46–Ж.48), побудовано ТГЗ для композицій,
(рис. 4.13). Результати їх аналізу наведені в табл. З.14. За результатами аналізу ТГЗ
можна зробити висновок, що в сумішах не реєструється екзотермічний ефект
утворення нової фази (рис. 4.16), що ймовірно є наслідком різкого зменшення
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загальної лужності за рахунок активації компонентів суміші. Зі збільшенням вмісту
фрезерного торфу в суміші все більше проявляє себе ендотермічний ефект
термічного

розкладання

карбонатів

(табл. 4.3, З.14),

наближаючись

до

температурного інтервалу розкладання карбонатів у вихідному торфі (рис. 4.16).
Вміст карбонатів в сумішах при цьому збільшується (табл. 4.3, З.14).
Температурний інтервал розкладання органічних речовин в сумішах із зменшенням
вмісту твердого залишку звужується та наближується до інтервалу вихідного торфу
(табл. З.1) [284].
Таблиця 4.3
Результати термічного аналізу композицій фрезерного та ХА торфу.
ВолоСухі
гість, речовини,
%
%

Паливо
Вміст ХА торфу 50 %
Вміст ХА торфу 30 %
Вміст ХА торфу 10 %

12
13
11

87,45
86,40
88,09

Органічні
речовини,
% (на с.р.)

CO2
карбонатів,
% (на с.р.)

64,48
68,70
67,23

0,99
0,84
1,21

Мінеральні, що
Зола,
розкла%
даються, % (на
(на с.р.)
с.р.)
0,06
34,47
0,18
30,28
0,30
31,26

Рис. 4.16. 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 %

4.2.7.

Рентгенофазовий аналіз ХА торфу

Проведено рентгенофазовий аналіз (РФА) ХА торфу, отриманого при
температурі активації 80 оС, та золи після його нагрівання в дериватографі до
1000 оС. Дифрактограми зразків реєстрували на дифрактометрі ДРОН-4-07 у
відфільтрованому нікелем Cu K випромінюванні аноду та геометрії знімання за
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Бреггом-Брентано (рис. 4.17). Віднесення дифракційних піків наведено в додат. І. [284].

Рис. 4.17. Дифрактограми зразків: а – ХА торф (температура екстракції 80 оС);
б – золовий залишок [284]
На дифрактограмі зразка твердого залишку торфу фрезерного після
екстрагування гумусових речовин при 80 оС на фоні двох дифузних гало з
максимумами в області =20–25 та 35–45 град, відповідних аморфній складовій
зразка, спостерігаються дифракційні піки. Міжплощинні відстані, що їм
відповідають, дають змогу віднести частину з них до кристалічної фази кварцу
(JCPDS карточка № 85-1054) та СаСО3 (JCPDS карточка № 83-578), які переважають
серед кристалічних фаз, що витікає з високого рівня інтенсивності піків. Інші фази
не ідентифіковані. На дифрактограмі зразка золи, крім піків кварцу, спостерігається
відбиття, що відповідають сполученню Ca2(SiO4)6Ca3(PO4)2 (JCPDS карточка № 86400). Інші фази не ідентифіковані [284].
РФА ХА торфу з фрезерного торфу після екстрагування гумусових речовин
при 80 оС показав достатньо високий вміст кварцу та наявність карбонату кальцію
(додат. І) [284]. Після термічного розкладання цього зразка в дериватографі до
1000 оС в ньому значно зменшився вміст кварцу і не реєструється відбиття
карбонату кальцію. Замість карбонату кальцію та більшої частини кварцу
з’являється нова фаза, яка відповідає сполученню Ca2(SiO4)6Ca3(PO4)2, що
підтверджується також і термічним аналізом. На дериватограмах залишку після
екстрагування зникає ендотермічний процес термічного розкладання карбонату
кальцію і з’являється екзотермічний, зміщений в бік високих температур. Можна
припустити, що в умовах лужного середовища, яке зберігається в залишку після
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обробки торфу лужним розчином NaOH, при високій температурі відбувається
реакція між СаСО3 та SiO2 з утворенням нової фази, що як правило протікає
екзотермічно. Аналогічні процеси відбуваються при випалу шихти при одержанні
цементних в’яжучих [284].
Рентгенофазовий та термічний аналіз лужного екстракційного твердого
залишку однозначно показав, що в процесі нагрівання в інтервалі 800–900 оС в
ньому утворюється нова фаза за рахунок взаємодії присутніх в торфі карбонату
кальцію та кварцу [284].
Утворення нової фази може бути небезпечним при спалюванні лужного
екстракційного твердого залишку в топках теплогенераторів з колосниковими
решітками через шлакування золи. В залежності від технології активації торфу,
можлива втрата частини органічної складової та зниження теплотворної здатності.
Використання ХА торфу як палива може потребувати підвищення його
теплотворної здатності та зниження небезпеки утворення нових плавких фаз, що
може бути здійснено за рахунок виготовлення композиційних палив з
використанням чистого торфу, деревини та інших палив з високою теплотворною
здатністю та низькою зольністю [284].
4.2.8.

Дериватографічні

дослідження

композиційного

ПТТ

з

використанням ХА торфу як зв’язуючого
Як зазначалося в розділі 1 та висновках розділу 3, ХА торф в композиції з
фрезерним торфом проявляє властивості зв’язуючого. Проведено дериватографічні
дослідження композиційних ПТТ з використанням ХА торфу як зв’язуючого в
композиціях, які одержані шляхом змішування ХА торфу з фрезерним торфом у
вологому стані, сушіння та пресування. Хімічна активація торфу відбувалася за
температури 80 С. Пресування відбувалося за тиску 40–80 МПа. Вміст ХА торфу в
композиційному ПТТ становив 10, 30 та 50 %.
Побудовано

ТГЗ

термічного

розкладання

беззольної

маси

зразків

композиційних ПТТ з вмістом ХА торфу (рис. 4.13), результати термічного аналізу
занесено в табл. З.14. Термічний аналіз показав, що десорбція води проходить в
інтервалі температур 28–185 оС і не залежить від тиску пресування. Процес
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термічної деструкції зразків в першому та другому періоді, як і у випадку ПТТ з
торфу, має явно виражений екзотермічний характер. Перший період продовжується
до температури матеріалу 285–339 оС, максимальну інтенсивність процес набуває
за температур 269–295 оС. Закінчується процес термічної деструкції композиційних
ПТБ залежно від вмісту ХА при температурах 501–631 оС, де найменші значення
відповідають найменшому вмісту ХА торфу в композиції. З рис. 4.13 видно, що
характер кривих зі зменшенням вмісту ПТТ наближається до ПТТ з торфу без
активації, але в другому періоді інтенсивність процесу термічного розкладання
збільшується.
Для вихідної сировини швидкість конверсії органічної складової в першому
періоді становить 0,030–0,031 %/с і несуттєво залежить від складу та умов
гранулоутворення. В другому періоді зі зменшенням частки ХА торфу в суміші
зростає швидкість конверсії з 0,0148 %/с до 0,0197 %/с, що можна пояснити
збільшенням вмісту термостійкої гумінової складової.
Для ПТТ з суто ХА торфу швидкість конверсії першого періоду становить
0,036 %/с, другого – 0,0156 %/с. Незначний приріст інтенсивності розкладання
свідчить про відсутність новоутворених зв’язків в структурі ПТТ. Це може бути
пов’язано зі склуванням ГР в процесі сушіння та блокуванням реакційних центрів
інших складових в ПТТ.
Для композиційних ПТТ, отриманих за тиску 40 МПа із вмістом ХА торфу
30–50 ,% швидкість конверсії в першому періоді зростає в середньому в 1,3 раза, в
другому – в 1,46 раза в порівнянні з показниками вихідної суміші. Підвищення
вмісту гумінової складової в ПТТ, та взаємодія з рідкою складовою ХА торфу
сприяє об’ємній хімічній активації торфу, пластифікації гумінової складової та
утворенню молекулярних зшивок в ПТТ. Змішування у вологому стані композиції
може сприяти стабілізації активованої складової та зберіганню властивостей в
процесі зневоднення завдяки утворенню реакційно-нейтральної поверхні часток.
Вивільнення та відновлення реакційної активності відбувається під час пресування,
коли під дією тиску та деформацій зсуву активована складова вивільняється та
сприяє утворенню нових молекулярних зшивок.
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Введення в композиційну суміш 10 % ХА торфу призводить до підвищення
швидкості конверсії композиційного ПТТ, пресованого за тиску 80 МПа, на 18 % в
першому періоді та на 28 % – в другому в порівнянні з ПТТ з торфу без активації,
що може свідчити про збільшення кількості молекулярних зшивок за участю всіх
складових ПТТ. В порівнянні з показниками термічного розкладання вихідної
суміші в першому періоді інтенсивність термічного розкладання зростає в 3,4 раза
в другому – в 1,7 раза, що перевищує показники пресування неактивованого торфу.
Відповідно до висновків підрозділу 4.2.7, застосування ХА торфу доцільне в
суміші з іншими видами палива. Проведені дослідження термічного розкладання
композицій ХА торфу та фрезерного торфу з вмістом останнього 50 % та введенням
в композиційну суміш деревини сосни. Вміст компонентів суміші розраховувався
за масовою часткою сухої речовини, віднесеною до сухої сумарної маси композиції
ХА торфу та торфу фрезерного. Побудовані ТГЗ (рис. 4.18) для вмісту деревини
50 % та 70 %, результати термічного аналізу представлені в табл. З.15.
Рис. 4.18. ТГЗ для
композиційних сумішей та
композиційного ПТТ
деревини сосни та ХА торфу
з вмістом 50 % фрезерного
торфу

Термічне розкладання досліджених композицій та композиційного ПТТ за
етапністю розкладання ідентичне до попередніх досліджень ПТТ. Десорбція води в
вихідних сумішах відбувається в інтервалі температур 28–185

о

С. Для

композиційного ПТТ, отриманого при тиску 40 МПа, спостерігалося зменшення
граничних температур інтервалу видалення води до 170–175 оС.
Перший період термічної деструкції органічних речовин продовжувався до
температури 334–354 оС, максимальну інтенсивність процес набуває за температур
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289–299 оС. Закінчується процес термічної деструкції композиційних ПТТ залежно
від вмісту ХА торфу при температурах 519–739

о

С, де найменші значення

відповідають ПТТ із вмістом деревини 70 %. З рис. 4.18 видно, що характер кривих
зі зменшенням вмісту ХА торфу наближається до кривих деревини як у першому,
так і в другому періоді.
Для вихідних композицій швидкість конверсії органічної складової в
першому періоді становить 0,052–0,061 %/с в другому періоді – 0,019–0,0195 %.
Для ПТТ швидкість конверсії першого періоду становить 0,06–0,071 %/с,
другого – 0,03–0,035 %/с, що відповідно на 14 % та на 80 % вище за показники
інтенсивності розкладання вихідної суміші та, за аналогією з композиційними ПТТ
з торфу, може свідчити про визначальну роль ГР у гранулоутворенні.
За

результатами

дериватографічних

досліджень

можна

відзначити

позитивний вплив ХА торфу як зв’язуючого на якісні показники та енергетику
пресування, при вмісті до 50 % в композиційному ПТТ з торфу за умови змішування
у вологому стані з наступним сушінням. Залучення до суміші біомаси деревини
сосни сприяє підвищенню інтенсивності термічного розкладання композиційного
ПТТ у першому та другому періодах та може свідчити про утворення в ПТТ щільної
структури за малих тисків, що збігається з результатами дослідження в розділі 3.
Неізотермічний аналіз пресованого біо- та торфопалива виготовлено
з використанням методів активації сировини
Для подальшого дослідження впливу методів активації біомаси на процеси
гранулоутворення і підтвердження зазначених вище припущень розроблений і
апробований метод неізотермічного аналізу паливних гранул [239, 240], відповідно
до якого критеріями кількісної оцінки новоутворених міжмолекулярних зв’язків та
молекулярних

зшивок

за

участю

окремих

біополімерів

запропоновано

використовувати зміну ЕЕА десорбції води та термічного розкладання біополімерів
геміцелюлози, лігніну та гумінових речовин (у випадку торфу) в пресованому за
різних методів активації паливі та зміну етапності періодів термічного розкладання
біополімерів.
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4.3.1.

Неізотермічний

аналіз

біомаси

деревинного,

рослинного

походження та торфу
Аналіз кінетики термічної деструкції зразків проводили шляхом аналізу ТГЗ
втрати беззольної маси зразків з використанням кінетичної моделі Бройдо [187]. Для
аналізу було обрано температурний діапазон до 500 °С, оскільки в межах
зазначеного діапазону можна спостерігати процеси видалення зв'язаної води та
термічне розкладання біополімерних комплексів геміцелюлози й лігніну. За
результатами візуального аналізу графічних залежностей (на прикладі рис. 4.19,а)
можна побачити, що в межах виділених за результатами дериватографічного
дослідження та термічного аналізу ПТБ періодів термічного розкладання зразків
можна ідентифікувати ділянки переважного термічного розкладання геміцелюлози
і лігніну (рис. 4.19,а). Відповідно, перший та другий періоди термічного
розкладання, виділені та описані в підрозділі 4.2, віднесено до періодів переважного
розкладання цих біополімерів [186, 239, 240].

Рис. 4.19. Графічні залежності (а) та лінійні анаморфози (б–г) неізотермічного
розкладання біомаси деревини, рослин та торфу: 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
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Відповідно до методики неізотермічного аналізу, на базі ТГЗ вихідної
сировини деревини, рослинної біомаси та торфу побудовано графічні залежності
ступеня конверсії від температури в координатах ln( ln(1   )) , 1000 / Т
(рис. 4.19,а, збільшене зображення рис. К.1,а) та виділено лінійні анаморфози в
межах досліджуваних періодів переважної десорбції води (рис. 4.19,б, рис. К.1,б),
розкладання геміцелюлози (рис. 4.19,в, рис. К.1,в) та лігніну (рис. 4.19,г). Як видно
із (рис. 4.19, б–г), ці ділянки досить точно апроксимуються лінійними залежностями
(додат. Л), коефіцієнт достовірності апроксимації знаходиться в діапазоні значень
R=0,97–0,99, що свідчить про порядок сумарних реакцій які протікають у зразках в
межах виділених ділянок n≤1. Температурні діапазони в межах яких виявлені
лінійні анаморфози становлять 50–120 С, 230–315 С та 335–500 С, що можна
визначити

нескладним

перерахунком

досліджених

інтервалів

графічних

залежностей (рис. 4.19,б–г) [186, 239, 240].
Лінійні анаморфози періоду переважної десорбції води (рис. 4.19,б), рівняння
регресії і розраховані за ними значення ЕЕА та передекспоненційного множника
для ділянки переважної десорбції води, представлені в додат. Л та табл. 4.4, опорні
температури при розрахунку передекспоненційного множника відповідали
максимумам термічної деструкції відповідних періодів, та були визначені в
розділі 4.1 та зведені в додат. З. [186, 239, 240].
В інтервалі температур 120–230 °С спостерігався процес дегідратації зразків
з розкладанням летких елементів, який найбільш активно протікав в торфі, що
обумовлено підвищеним вмістом низькомолекулярних фракцій органічних речовин
[285], зміною хімічної будови фрагментів молекулярної структури периферичної
частини молекули гумінових кислот, дегідратацією за реакціями виду:
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Відповідно, для торфу (рис. 4.19,а) процес розкладання в цьому діапазоні
температур протікає істотно нелінійно, що говорить про наявність великої кількості
реакцій, які одночасно протікають у зразку, з порядком, який перевищує одиницю.
Для рослинної біомаси помірна зміна маси в цьому інтервалі спостерігається у лузги
соняшника та соломи пшениці. У інших зразків істотних змін маси не
спостерігається. Інтенсивне розкладання починається за вищих температур [239].
Значення ЕЕА в цьому періоді для біомаси перебуває в діапазоні 47,4–
51,7 кДж/моль, середнє значення 50,1 кДж/моль, максимальне відхилення значення
ЕЕА для різних видів біомаси не перевищує 3,0 %; для торфу значення ЕЕА
становить 35,9 кДж/кг, що на 28 % нижче середнього значення для біомаси [239].
При подальшому підвищенні температури в межах діапазону 230–315 °С
спостерігався перший період термодеструкції, який супроводжувався більшою
втратою маси, що відповідає переважно розкладанню найменш термостійкої
низькокалорійної складової біомаси – геміцелюлози. Для лінійних анаморфоз
геміцелюлози

досліджених

зразків

за

аналогічною

методикою

визначені

апроксимуючі рівняння й розраховані значення кінетичних параметрів (табл. 4.4).
Значення кінетичних констант значно різняться, так для торфу середнє
значення ЕЕА становить 37,0 кДж/моль. Для біомаси дані значення перебувають у
діапазоні від 55,7–98,1 кДж/моль, середнє значення 69,2 кДж/моль, максимальне
відхилення значення ЕЕА для різних видів біомаси не перевищує 20 % [239, 240].
Слід звернути увагу, що більш щільна структура деревини дубу характеризується
високим рівнем ЕЕА. Також високу термічну стійкість проявляє міскантус.
Розходження в складі геміцелюлози біомаси обумовлюють неоднакові показники
кінетики термічного розкладання [237, 286]. Підвищений вміст геміцелюлози,
приводить до зниження температури початку термічного розкладання полімерного
вуглеводного комплексу в рослинній біомасі (табл. З.1, З.2). Це ж явище
проявляється зсувом убік збільшення на низхідній лінії ДТГ точки максимуму як в
рослинній біомасі, так і у деревини (рис.Ж.2–Ж.12). Наприклад, для деревини сосни
(рис. 4.19,в), що містить у великій кількості глюкоманан і арабіногалактан у складі
геміцелюлози,

спостерігається

збільшення

максимуму

їхнього

термічного
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розкладання до 325 °С, у той час, як початок розкладання наступає при 168 °С, що
майже на 20 °С нижче температури початку розкладання листяних порід деревини
(тополя, дуб, верба) [239, 240].
Таблиця 4.4
Значення ефективної енергії активації Е, та передекспоненційного множника
рівняння Ареніуса lnA для періодів десорбції вологи та термічного розкладання
біополімерів деревинної та рослинної біомаси і торфу.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Матеріал

Торф повітряно сухий
Деревина дубу
Деревина сосни
Деревина тополі
Міскантус
Лузга насіння соняшника
Солома пшениці

Термічне розкладання
Десорбція вологи геміцелюлози та лігніну та гумінових
гумінових речовин
речовин
lnA,
E,
lnA,
E,
lnA,
E,
с – 1 кДж/моль с – 1
кДж/моль
с–1
кДж/моль
7,27
35,92
5,13
37,09
0,31
19,95
11,92
49,89
19,2
98,10
1,07
22,45
12,38
51,7
10,1
60,28
0,32
19,13
12,52
51,72
10,9
64,86
1,22
22,78
11,91
49,8
14,2
76,5
1,04
20,79
11,32
47,4
10,5
59,87
0,17
18,63
12,75
50,47
9,22
55,70
0,3
19,96

В другому періоді розкладання зразків деревинної та рослинної біомаси
лінійні анаморфози залежностей при температурах вище 335 °С відповідають
переважно розкладанню лігнінової складової. Проведення апроксимації лінійною
залежністю анаморфоз (рис. 4.19,г) у діапазоні температур 335–500 °С дало змогу
одержати рівняння регресії й розрахувати за ними значення ЕЕА цього біополімеру
(табл. 4.4) [239, 240]. Як бачимо, для біомаси середнє значення ЕЕА становить
E=20,50 кДж/моль, максимальне відхилення не перевищує 2,6 %. У торфі в межах
зазначеного діапазону температур можуть термічно розкладатися як залишки
лігніну, так і ароматична складова гумінових речовин, яка є продуктом
метаболічного перетворення лігніну в торфі [275], що пояснює близькі значення
ЕЕА торфу деревинної та рослинної біомаси в цьому температурному діапазоні.
Для дослідження зміни ЕЕА термічного розкладання окремих біополімерів
ПТБ в залежності від методів активації були обрані зразки рослинної та деревинної
біомаси з найбільш близькими значеннями ЕЕА. Так, зразки деревини сосни,
соломи пшениці та лузги насіння соняшника є представниками таких видів біомаси
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як деревинна, рослинна та залишки олійних агровідходів, які за значеннями ЕАА
мають дисперсію не вище 4 % [239, 240].
4.3.2.

Неізотермічний аналіз ПТБ з деревини сосни виготовленого з

використанням методів активації сировини
Відповідно до запропонованої методики в інтервалі температур розкладання
досліджуваних зразків ПТБ від 25 до 500 °С за термогравіметричними
залежностями для ПТБ з деревини були побудовані залежності ступеня конверсії
від температури в координатах: ln( ln(1   )),

1000 / Т . Отримані графічні

залежності (рис. К.2,а) проаналізовані на предмет лінійних анаморфоз (рис. К.2,б–
г). Проведено апроксимацію анаморфоз лінійними рівняннями регресії з рівнем
достовірності апроксимації R=0,97–0,99 (додат. Л). Розраховані величини ЕЕА та
значення передекспоненційного множника рівняння Ареніуса для досліджених
ділянок (табл. 4.5) [240].
Лінійні анаморфози періоду переважної десорбції вологи виявлені в інтервалі
температур 40–110 С (рис. К.2,б). В інтервалі температур 110–230 °С для ПТБ з
деревини сосни істотних змін маси не спостерігалося[240].
Значення ЕЕА в періоді десорбції води для ПТБ деревини сосни за тиску 80–
120 МПа знаходиться в діапазоні 51,5–56,1 кДж/моль. Прослідковується чітка
закономірність між збільшенням тиску пресування, приростом густини та міцності
гранул та збільшенням величини ЕЕА. Значення ЕЕА для пресованої біомаси
перевищує значення для подрібненої сировини на 6–9 %, де більше значення
відповідає тиску пресування 120 МПа. МА 30–50 % складової деревини сосни перед
пресуванням спричинила підвищення значення ЕЕА на 1,2–2 %. Відповідно
кількість зв’язків в пресованому зразку з участю молекул води збільшується
незначно, оскільки процес подрібнення веде до додаткового зневоднення
деревинної і рослинної біомаси, що підтверджує відповідність меншого приросту
величини ЕЕА більшому вмісту активованої складової [240].
Результати дослідження ПТБ, отриманих з використанням методу МА та
наступних МТА або ТВА біомаси, перед пресуванням показали зменшення на 10–
17 % значення ЕЕА в порівнянні зі значеннями вихідної сировини, що може
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свідчити про відсутність молекулярних зв’язків за участю молекул води. У випадку
МТА це може бути пов’язано з частковим видаленням вологи. У випадку ТВА це
може бути пояснено утворенням на поверхні часток водяного розчину в комплексі
з арабіногалактаном – складовою геміцелюлози. Розчин виконує функцію
змащування під час пресування, за рахунок чого, в тому числі, зменшується
потребна робота пресування [145]. Імовірно через це явище молекули води участі в
утворенні міжмолекулярних зв’язків не приймають [240].
Таблиця 4.5
Значення ефективної енергії активації Е та передекспоненційного множника
рівняння Ареніуса lnA для періодів десорбції вологи та термічного розкладання
біополімерів деревини сосни.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Термічне розкладання
геміцелю-лози
лігніну
E,
lnA,
E,
lnA,
E,
кДж / моль с – 1 кДж / моль с – 1 кДж / моль
51,5
10,1
60,3
0,32
19,1
54,4
11,4
71,3
0,29
18,3
56,1
25,1
118,1
0,23
15,3
54,8
18,7
94,8
1,13
20,2
55,3
15,4
82,3
0,86
20,0

Десорбція вологи
Матеріал
Деревина сосни подрібнена
ПТБ сосни, 80МПа
ПТБ сосни, 120МПа
ПТБ сосни, МА50 %, 80 МПа
ПТБ сосни, МА30 %, 80 МПа
ПТБ сосни, МТА+МА 50 %,
80 МПа
ПТБ сосни, МТА+МА 30 %,
80 МПа
ПТБ сосни ТВА+МА30 %,
40 МПа
ПТБ сосни ТВА, 40 МПа

lnA,
с–1
12,4
14,3
15,4
14,1
14,5
10,2

43,7

18,4

93,8

1,27

21,5

10,2

44,1

15,1

83,0

1,00

21,2

11,4

46,6

13,2

74,0

3,42

32,7

10,3

42,4

11,5

66,9

2,35

27,6

При подальшому підвищенні температури до 230–300 °С спостерігався
перший період термічного розкладання, що відповідає переважно розкладанню
найменш термостійкої низькокалорійної складової біомаси – геміцелюлозі
(рис. К.2,в) [185, 186, 188, 237, 240]. Як і в періоді десорбції води зберігається
закономірність між збільшенням тиску пресування, приростом густини та міцності
гранул і збільшенням значення ЕЕА. Значення ЕЕА для подрібненої біомаси
становить 60,2 кДж/моль, і підвищується для ПТБ зі збільшенням тиску пресування
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до 71,3–118 кДж/моль, що становить 16–95 %, де більше значення відповідає тиску
пресування 120 МПа.
В пресованому біопаливі спостерігається зсув максимуму Тext убік зменшення
відносно непресованої сировини. Дане явище може бути позитивним при термічній
підготовці гранул з метою підвищення теплоти згоряння, оскільки полісахаридні
комплекси, що містять у великій кількості глюкоманан і арабіногалактан у складі
геміцелюлози соснової біомаси затягують процес термічного розкладання в область
більш високих температур, що приводить до перекриття піка розкладання целюлози
піком розкладання геміцелюлози [186, 239, 240]. Зсув максимуму Тext убік
зменшення дає змогу розділити температурні діапазони розкладання геміцелюлози
й целюлози, тим самим у процесі термообробки мінімізувати втрату калорійної
складової [186, 239, 240, 270].
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 для
ПТБ на 16–30 % в порівнянні зі зразками ПТБ за холодного пресування без
активації, причому додаткове залучення ТА сприяє підвищенню ЕЕА на 2–3 %. З
табл. 4.5 видно, що саме частка МА складової визначає у випадках залучення методу
МТА величину підвищення ЕЕА, що підтверджує вагому роль в процесах
пресування МА складової [240].
Дослідження ПТБ отриманого за тиску 40 МПа, з використанням методів ТВА
сировини окремо та в поєднанні з методом МА показало підвищення ЕЕА на 10–
23 % в порівнянні з непресованою сировиною, що відповідало рівню ЕЕА зразків
ПТБ за тиску 80 МПа без активації, та у випадку поєднання методів МА та ТВА
перевищує на 4 % показники ЕЕА останніх. Можна зробити висновок, що у випадку
ТВА відбувається активація геміцелюлозного комплексу та утворення достатньої
кількості міжмолекулярних зв’язків за тиску в двічі меншого ніж за ХП [240].
Лінійним анаморфозам залежностей термічного розкладання зразків при
температурах вище 300 °С відповідає переважне розкладання лігнінової складової
біомаси (рис. К.2,г). Як видно з табл. 4.5, збільшення тиску за ХП веде до зменшення
значення ЕЕА термічного розкладання лігнінової складової. Отже, реакційна
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активність цієї складової мінімальна. При збільшенні тиску до 120 МПа
відбувається зменшення значення енергії активації на 6–20 %. Можна зробити
висновок, що під час ХП полімерний комплекс лігніну знаходиться в засклованому
стані та зі збільшенням тиску пресування відбувається часткове руйнування його
молекулярних зв’язків. Відповідно, в процесі холодного пресування частка
молекулярних зв'язків за участю лігнінової складової незначна, а лігнінова складова
не грає визначальної ролі при гранулоутворенні в даних умовах [287]. Для випадку
МА значення ЕЕА підвищується в середньому на 5 %, та за МТА на 10 %.
Утворення нових зв’язків за участю лігнінової складової в умовах МА можливе
завдяки утворенню вільних радикалів цього біополімеру в процесі інтенсивного
подрібнення, оскільки це найбільш крихка складова біомаси [145, 146]. Метод ТА
сприяє розсклуванню цієї складової та утворенню міцних міжмолекулярних зв’язків
за її участі.
Використання методу ТВА для отримання ПТБ супроводжується зростанням
ЕЕА зв’язків лігнінової складової на 42–68 %. Суттєва зміна ЕЕА свідчить про
принципову відмінність механізму гранулоутворення за методу ТВА від усіх
попередніх, що може бути наслідком як фізичних, так і хімічних перетворень в ПТБ
та підтверджувати фізико-хімічну природу гранулоутворення [288].
Узагальнюючи результати неізотермічного аналізу ПТБ з деревини сосни,
можемо зробити висновок, що термічне розкладання ПТБ отриманих в результаті
ХП за тиску 80–120 МПа, показало найбільше зростання ЕЕА в діапазоні
температур 230–300 °С. З огляду на те, що процес термічного розкладання являє
собою розрив фізико-хімічних зв'язків усередині його складових з наступним
досить швидким утворенням кінцевих продуктів розкладання [283], високі значення
ЕЕА були пояснені утворенням за максимального тиску значної кількості
міжмолекулярних зв’язків за участю переважно макромолекул біополімерів
полісахаридного комплексу геміцелюлози, що входять до складу біомаси. Міцність
таких зв’язків через малу молекулярну масу компонентів, як зазначалося вище,
низька, що потребує для утворення міцних ПТБ підвищення кількості останніх.
Висновок про збільшення числа міжмолекулярних зв'язків при підвищенні тиску
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пресування

добре

гранулоутворення

узгоджується
та

з

підтверджується

положеннями
даними

молекулярної

представленого

теорії

комплексу

досліджень й свідчить про переважну участь полісахаридного комплексу в процесах
гранулоутворення при низькотемпературному пресуванні. Так само збільшення
значень ЕЕА в області десорбції вологи може свідчити про участь молекул води в
утворенні міжмолекулярних зв’язків з частинками біомаси, що також припускала
молекулярна теорія гранулоутворення. Використання методу МА підвищує
термічну стабільність гранул в області розкладання саме геміцелюлозного
комплексу, що свідчить про підвищення кількості молекулярних зв’язків, які
виникають

під

час

пресування.

За

методу

МА

покращуються

умови

гранулоутворення за рахунок збільшення точок контакту часток в одиниці об’єму
гранули, підвищується кількість вільних радикалів та реакційна поверхня часток,
здатних утворювати міжмолекулярні зв’язки, що в межах молекулярної теорії
гранулоутворення веде до підвищення міцності та щільності гранул без підвищення
енерговитрат на пресування. Використання методу ТА сприяє пластифікації
біомаси та зменшенню величини пружних деформацій та за рахунок активації
геміцелюлози та лігніну. Змінюється кількісне співвідношення зв'язків різної
термічної стабільності внаслідок зміни просторової будови макромолекул як
геміцелюлози, так і лігніну, що більшою мірою відображається на зменшенні
потребної роботи пресування, ніж на покращенні якісних показників біопалива.
Найбільш ефективним є поєднання методів МА та ТА, яке веде до підвищення
густини гранул майже на 38 % в порівнянні з пресуванням за того ж тиску без
залучення методів активації.
У всіх попередніх дослідженнях механізм гранулоутворення полягає в
механічній деформації біомаси, подоланні пружних деформацій та утворення в
об’ємі

гранули

нових

молекулярних

зв’язків

із

залученням

переважно

геміцелюлозного комплексу та вільних радикалів за рахунок безпосереднього
контакту часток біомаси або через молекулу води. Метод потребує суттєвих тисків
і, відповідно, суттєвих енергетичних витрат. Але можна застосувати принципово
інший механізм, перейшовши від механічних деформацій до пластифікації біомаси.
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Рослинна сировина за своїм складом являє собою композиційний біополімер, який
складається з геміцелюлози, целюлози та лігніну. Кожний природний полімер в
залежності від впливу таких факторів, як температура та тиск, в присутності вологи
як пластифікатора може одночасно знаходитися в біомасі в декількох релаксаційних
станах в ряду: засклований, високоеластичний, пластичний та в’язкотекучий [146,
288]. За методу ТВА частина біополімерів набрякає, утворює гелеві структури та
переходить у пластичний та в’язкотекучий стан, водночас в біомасі залишаються і
складові, які знаходяться в засклованому стані, утворюючи жорсткий каркас. Під
дією тиску пресування гелеві та пластифіковані структури заповнюють порожнини,
утворюючи щільну структуру, а після охолодження в результаті засклування
біополімерів – міцну гранулу.
Для ПТБ отриманих за методу ТВА на кривих ДТА виявлена аномалія в
області термічного розкладання лігніну, пов’язана з відсутністю етапності
розкладання останнього. Це явище може свідчити про кількісні зміни хімічних
зв’язків в лігніні в процесі пресування в умовах ТВА.
Узагальнюючи наведене, можна сформулювати фізико-хімічну модель
механізму гранулоутворення. В процесі пресування деревини за методом ТВА під
впливом високої температури (110–125 °С) та тиску забезпечується об’ємна
конденсацію пари та утворення моношару води на поверхні часток. На поверхні
часток

утворюється

розчин

водорозчинних

біополімерів,

який

виконує

змащувальну функцію, що сприяє зменшенню роботи пресування. Під впливом
води як пластифікатора та дією високих температури і тиску відбувається
послідовний перехід лігніну в високоеластичний пластичний та в’язкотекучий стан.
За його участю утворюються міцні міжмолекулярні зв’язки та протікають реакції
первинної конденсації за участю бензил-спиртових гідроксильних груп та вільних
радикалів з утворенням міцних термостійких зв'язків (типу -5) [18, 283] та
молекулярних зшивок. Найбільш відома реакція зшивання за участю бензилового
спиртового гідроксилу і ароматичного ядра з утворенням термостійких внутрішньоі міжмолекулярних алкіларіальних С-С-зв'язків [18, 283]. Процес супроводжується
конденсаційним

утворенням

тривимірної

молекулярної

матриці

лігнінової
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складової у всьому об’ємі гранули. В результаті термостабільність лігніну суттєво
підвищується, що пояснює якісні та кількісні зміни в структурі лігніну, які
відтворюються через безперервне термічне розкладанням у вказаному вище
інтервалі температур. Відповідно до сформульованої фізико-хімічної моделі
механізму гранулоутворення, міцність та густину гранули буде визначати кількість
утворених молекулярних зв’язків за участю геміцелюлозної та лігнінової складової,
а також кількість новоутворених зшивок за участю молекул лігніну як результат
реакції конденсації. Саме цим умовам відповідають ПТБ, отримані за методу МА
суміщеного з ТВА сировини перед пресуванням при тиску 40 МПа, в яких
зафіксовано підвищення значень ЕЕА лігнінової складової на 42–68 % та густини
гранул на 53 % в порівнянні з ХП при тиску 80 МПа.
4.3.3.

Неізотермічний аналіз однокомпонентного та композиційного

ПТБ на основі рослинної біомаси та деревини сосни отриманих з
використанням методів активації сировини
Проведено дослідження впливу методів активації на кінетичні показники
термічного розкладання ПТБ із соломи та композиційного ПТБ на основі соломи
пшениці з вмістом 30 % МА деревини сосни та композиційного ПТБ на основі лузги
соняшника з вмістом 30 % МА деревини сосни. В інтервалі температур розкладання
досліджуваних зразків від 25 до 500 °С за ТГЗ для відповідних ПТБ побудовано
залежності ступеня конверсії від температури в координатах ln( ln(1   ));1000/ T
(рис. 4.2, 4.5, 4.8, 4.10).

Отримані

графічні

залежності

(рис. К.3,а, К.4,а),

проаналізовано на предмет наявності ділянок лінійних анаморфоз (рис. К.3,б–г,
К.4,б–г). Встановлено, що для ПТБ біомаси соломи та композиційних ПТБ на основі
біомаси соломи та лузги соняшника з часткою МА деревини температурні інтервали
виділених лінійних анаморфоз збігаються та становлять 40–90, 240–300, 315–
500 С. Проведено апроксимацію анаморфоз лінійними рівняннями регресії з
коефіцієнтом достовірності апроксимації R2=0,97–0,99 (додат. Л) та за ними
розраховано величини ЕЕА і значення передекспоненційного множника рівняння
(табл. 4.6, 4.7)
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Таблиця 4.6
Значення ефективної енергії активації Е та передекспоненційного множника
рівняння Ареніуса ln(A) для періодів десорбції вологи та термічного розкладання
біополімерів композиційних сумішей на основі соломи пшениці
Десорбція вологи
№
з/п

1
2
3
4

Матеріал

Біомаса соломи пшениці
подрібнена

Термічне розкладання
геміцелюлози
лігніну

lnA,
с–1

E,
кДж/моль

lnA,
с–1

12,8

50,5

9,2

55,5

0,30

20,0

51,3

13,9

74,8

0,62

19,0

52,4

16,0

84,0

0,38

18,1

48,1

18,7

95,5

2,11

24,3

ПТБ соломи, МА 30 % соломи,
13,5
Р=80 МПа
ПТБ соломи, МА 30 % деревини,
13,2
Р=80 МПа
ПТБ соломи, МТА30 % соломи,
12,5
Р=80МПа

E,
lnA,
E,
кДж/моль с – 1 кДж/моль

5

ПТБ соломи, МТА + МА 30 %
деревини, Р=80 МПа

11,0

45,7

17,1

89,0

1,71

23,5

6

ПТБ соломи, ТВА 30 % соломи
Р=20 МПа

15,6

56,5

11,2

65,7

2,42

29,1

7

ПТБ соломи, ТВА + МА30 %
деревини, Р=20 МПа

13,1

52,0

13,8

73,2

3,26

31,6

В періоді десорбції води для однокомпонентних та композиційних ПТБ із
вмістом 30 % МА соломи або деревини сосни спостерігається підвищення ЕЕА на
2–4 %, причому більше значення відповідає композиційному ПТБ, що свідчить про
участь молекул води в утворенні міжмолекулярних зв’язків гранулоутворення.
Застосування методу МТА, як і в попередніх дослідженнях, характеризувалося
зменшенням ЕЕА в досліджуваному періоді на 4–10 %. В обох випадках ЕЕА
композиційного ПТБ в порівнянні зі значеннями ЕЕА для ПТБ з деревини
відрізняються не більше ніж на 2,1 %.
В умовах ТВА в зазначеному періоді спостерігається підвищення ЕЕА в
середньому на 4–8 %, де більше значення відповідає однокомпонентним ПТБ із
соломи, що можна пояснити низьким вмістом водорозчинних складових в
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рослинній сировині та підвищенням кількості точок контакту між частинками
суміші, що призводить до утворення міжмолекулярних зв’язків між біополімерами
соломи через молекулу води.
Таблиця 4.7
Значення ефективної енергії активації Е та передекспоненційного множника
рівняння Ареніуса ln(A) для періодів десорбції вологи та термічного розкладання
біополімерів композиційних сумішей на основі лузги соняшника

№
з/п

1
2
3
4
5

Десорбція
вологи
Матеріал

Термічне розкладання
геміцелю-лози

лігніну

E,
E,
E,
lnA,
lnA,
lnA,
– 1 кДж/моль
– 1 кДж/моль
– 1 кДж/моль
с
с
с
Лузга соняшника подрібнена.
ПТБ лузги соняшника,
МА30 % деревини, 80 МПа
ПТБ лузги соняшника,
МТА+ МА30 % деревини, 80 МПа
ПТБ лузги соняшника, ТВА+
МА30 % деревини, 20 МПа
ПТБ лузги соняшника, ТВА+
МА30 % деревини, 10 МПа

11,3

47,4

10,5

59,9

0,17

18,6

11,9

49,4

20,1

95,6

0,10

15,5

11,0

46,6

13,6

71,1

0,45

20,0

11,0

48,7

11,0

62,5

2,14

27,2

11,1

48,9

11,7

64,0

2,19

25,4

В першому періоді термічного розкладання органічних складових для
однокомпонентних та композиційних ПТБ за методу МА спостерігається
підвищення ЕЕА в 1,3–1,5 раза. Більші значення ЕЕА саме в композиційного ПТБ
свідчать про вищу реакційну активність деревини сосни та збільшення кількості
міжмолекулярних зв’язків за її участю. Суміщення методів ТА та МА сприяє
підвищенню значень ЕЕА на 60–75%. Встановлено, що в однокомпонентних ПТБ із
соломи перевищення значень ЕЕА в порівнянні з композиційним ПТБ становить
5,6 %, а з аналізу табл. 4.5 та 4.6 видно, що значення ЕЕА композиційного ПТБ
наближаються до значень ЕЕА однокомпонентного ПТБ з деревини сосни.
Водночас зменшення ЕЕА для ПТБ за методу МА в умовах ХП в другому періоді
свідчить про реакційну інертність лігніну, що пояснено знаходженням останнього в
засклованому стані та руйнуванням його молекулярної структури через
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деструктивний вплив високих тисків. Метод ТА сприяє активації лігнінової
складової та утворенню за її участі міцних міжмолекулярних зв’язків. Це
підтверджується зростанням значень ЕЕА в другому періоді термічного
розкладання досліджених ПТБ на 18–22 %.
За умови використання МА та ТВА сировини за тиску пресування 20 МПа в
першому періоді ЕЕА для ПТБ зростає на 18–32 % в порівнянні з непресованою
біомасою соломи та зменшується на 13 % в порівнянні з ПТБ з МА сировиною. З
останнього можна зробити висновок про ідентичний вплив на активацію
геміцелюлози композиційних сумішей та реакційну активність під час пресування
цієї складової. В другому періоді спостерігається зростання в 1,5 раза значень ЕЕА,
що свідчить про ідентичність механізму гранулоутворення в ПТБ з деревини,
соломи та композиційних ПТБ з соломи з вмістом 30 % МА деревини сосни.
Для композиційного ПТБ на основі лузги соняшника за методу МА в умовах
ХП в періоді десорбції води тенденції зміни ЕЕА аналогічні до ПТБ з соломи. В
першому періоді спостерігається підвищення на 61 % значення ЕЕА за рахунок
введення МА деревини в суміш. Водночас в другому періоді значення ЕЕА
зменшується на 37 %, що свідчить про засклований стан лігніну та руйнування
міжмолекулярних зв’язків в процесі пресування. МТА веде до підвищення ЕЕА на
20 % та 11 % в першому та другому періоді й свідчить про активацію лігнінової
складової та участь цієї складової в утворенні міжмолекулярних зв’язків.
Порівняння значень ЕЕА для композиційних ПТБ без ТА та з використанням методу
ТА показало зниження ЕЕА на 25 % в другому періоді, що може бути пов’язане з
присутністю в олійних залишків, які, з одного боку, сприяють зменшенню енергії
пресування, виконуючи змащувальний ефект, а з іншого – блокують зв’язки за
участю геміцелюлози. Молекулярні зв’язки за участю геміцелюлози та частково
лігніну за даного методу активації визначають показники міцності та густини.
Застосування ТВА сировини, як і в попередніх дослідженнях ПТБ на основі
деревини та соломи характеризується підвищенням ЕЕА в другому періоді в 1,5 раза
за тиску 20 МПа, та 1,37 раза за зниження тиску до 10 МПа. Високі показники ЕЕА
другого періоду термічного розкладання, високі показники міцності та густини для
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ПТБ за даних умов підтверджують сформульовану в попередньому підрозділі
фізико-хімічну модель механізму гранулоутворення.
Порівняння значень та тенденцій зміни ЕЕА в зазначених вище періодах
термічного розкладання для однокомпонентних та композиційних ПТБ на основі
деревини сосни та рослинної біомаси (табл. 4.5–4.7) показало ідентичність
закономірностей гранулоутворення в ПТБ з різної сировини.
4.3.4.

Неізотермічний аналіз однокомпонентних та композиційних

ПТТ виготовлених з використанням методів активації сировини
Для однокомпонентних та композиційних ПТТ на основі торфу і деревини
сосни за термогравіметричними залежностями були побудовані залежності зміни
ступеня конверсії в координатах ln( ln(1   ));1000 / T (рис. К.5,а–К.7,а), виділені
лінійні анаморфози (рис. К.5,б–в – К.7,б–в) та апроксимовані лінійними рівняннями
регресії (додат. Л), розраховані значення ЕЕА та значення передекспоненційного
множника рівняння Ареніуса (табл. 4.8).
Дослідження впливу методів активації на кінетичні параметри термічного
розкладання ПТТ виконано шляхом аналізу лінійних анаморфоз (рис. К.5,б–в –
К.7,б–в), які в області (1) відповідали періоду десорбції води з мікро- і макропор, в
області (2) – періоду переважно термодеструкції геміцелюлози, полісахаридів та
аліфатичної

частини

макромолекул

гумінових

речовин

[49, 81, 110–112].

Температурному діапазону вище 300 °С відповідає розкладання залишків лігніну
біомаси

рослин-торфоутворювачів

та

термостійкої

ароматичної

складової

макромолекул гумінових речовин – похідної від метаболічного розкладання торфу
[49, 81, 110–112]. Попередній аналіз дериватограм та графічних залежностей виявив
схожість етапів та інтервалів термічного розкладання торфу та біомаси
[239, 245, 246, 275].
Порівняно з непресованим торфом значення ЕЕА в періоді десорбції води для
однокомпонентного ПТТ за ХП та тиску 80–120 МПа підвищується на 17 % та
знаходиться в діапазоні 41,3–42,8 кДж/моль, що свідчить про наявність зв’язків
через молекулу води та визначає вагому роль молекул води в гранулоутворенні
торфу за ХП. Зі збільшенням тиску з 80 до 120 МПа спостерігається приріст ЕЕА на
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3,6 %, що свідчить про незначний вплив тиску в зазначеному діапазоні на утворення
нових зв’язків за участю молекул води. МА торфу сприяє збільшенню точок
контакту та утворенню міжмолекулярних зв’язків за участю молекул води, про що
свідчить підвищення на 11–24 % значення ЕЕА в цьому періоді для ПТТ із вмістом
30–50 % МА складової. МТА торфу призводить до зменшення кількості
міжмолекулярних зв’язків за участю молекул води, що пояснено втратою її в
процесі нагрівання сировини. Зазначене проявляється зменшенням пластичності
торфу та, відповідно, збільшенням потребної роботи в процесі пресування.
Таблиця 4.8
Значення ефективної енергії активації Е та передекспоненційного множника
рівняння Ареніуса ln(A) для періодів десорбції вологи та термічного розкладання
біополімерів торфу

№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Матеріал

Торф повітряно сухий
ПТБ з торфу, 80 МПа
ПТБ з торфу, 120 МПа
ПТБ з торфу, МА50 %
80МПа
ПТБ з торфу, МА30 %, 80 МПа
ПТБ з торфу, МТА+МА30 %, 80
МПа
ПТБ з торфу ТВА+МА30 %, 40 МПа
Композиція торф + 30 % деревини.
Композиційне ПТБ торф + 30 %
деревини, 80 МПа
Композиційне ПТБ торф + 30 % МА
деревини, 80 МПа
Композиція торф + 50 % деревини.
Композиційне ПТБ торф + 50 %
деревини, 80 МПа
Композиційне ПТБ торф + 50 % МА
деревини, 80 МПа

Термічне розкладання
геміцелюлози,
Десорбція
лігніну та
полісахаридів та
вологи
ароматичної
аліфатичної
складової ГР
складової ГР
lnA,
E,
lnA,
E,
lnA,
E,
с – 1 кДж/моль с – 1 кДж/моль с – 1 кДж/моль
7,27
35,9
5,13
37,1
0,31
20,0
9,12
41,3
13,17
66,7
1,08
20,0
9,57
42,8
19,86
92,7
0,60
18,9
10,4

45,1

15,18

73,60

1,24

20,60

13,6

51,0

15,21

72,8

1,36

20,8

8,56

40,0

16,47

80,2

1,51

22,0

8,97
10,4

37,40
46,1

14,29
7,01

70,7
46,0

3,42
0,24

28,70
19,9

11,4

47,7

12,49

64,0

1,21

20,0

13,7

54,7

20,81

98,1

1,65

20,8

12

49,1

8,2

51,0

0,03

18,3

13,1

52,4

14,9

74,0

0,37

17,6

15,6

57,4

22,4

100,6

0,85

18,5

За методу ТВА вода в ПТТ аналогічно біомасі деревини виступає в ролі
пластифікатора інших сполук біополімерів, таких як гумінові речовини та лігнін

225
торфу, та, утворюючи розчини з водорозчинними речовинами на поверхні часток
торфу, виконує роль змащувального середовища. Кількість молекулярних зв’язків
за участю води незначна, імовірно, вона видаляється з розчинів в процесі
охолодження та засклування біополімерів, що пояснює низький приріст величини
ЕЕА десорбції води (до 5,5 %) в порівнянні з непресованим торфом.
Для непресованих композиційних сумішей за наявності в суміші 30 % МА
біомаси ЕЕА десорбції води знижується в середньому на 7,5 %, а при вмісті 50 %
МА біомаси композиційної суміші відрізняється від ЕЕА біомаси всього на 1 %.
Пресування композиційних сумішей на основі торфу із вмістом неактивованої
деревини 30–50 % веде до підвищення ЕЕА десорбції води на 2,5–4 %, що
відповідає закономірностям холодного пресування як торфу, так і біомаси
(рис. К.5,б–К.7,б). Введення МА деревини призводить до збільшення величини ЕЕА
на 10–12 % в порівнянні з композиційними ПТТ без МА. З аналізу даних табл. 4.6–
4.7 можна зробити висновок, що активована складова сприяє утворенню більшої
кількості контактів, в тому числі з молекулами води торфу, забезпечуючи
підвищення пластичності суміші без значного приросту міцності, оскільки в ПТБ з
деревини та інших видів біомаси з МА складовою не спостерігається суттєвого
підвищення значень ЕЕА в періоді десорбції вологи. Саме цей механізм утворення
зв’язків через молекулу води проявляє в торфі властивості зв’язуючого в
композиційних сумішах [7].
В першому періоді термічного розкладання органічних речовин, який
відповідав переважному розкладанню найменш термостійких аліфатичних
складових ГР та залишків геміцелюлози, виділені та апроксимовані лінійні
анаморфози в інтервалі температур 220–260 С. (рис. К.5,в–К.7,в). На рисунках
спостерігається зміщення лінійних ділянок термічного розкладання ПТТ із
залученням методів активації в область менших температур, що збігається з даними
розділу 4.2.1.
Як і в попередньому періоді, зберігається закономірність між збільшенням
тиску пресування, приростом густини матеріалу і збільшенням ЕЕА термічного
розкладання. Значення енергії активації для непресованого торфу становить
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37,1 кДж/моль і підвищується для гранул зі збільшенням тиску пресування в 1,8–
2,5 раза до 66,7–92,7 кДж/моль, де більше значення відповідає тиску пресування
120 МПа. Залучення методу МА частини торфу за тиску пресування 80 МПа
збільшує значення ЕЕА на 9 %, а методу МТА – на 21 % в порівнянні з ХП за того
ж тиску. Метод ТВА забезпечує підвищення ЕЕА на 8 % за тиску пресування ПТТ
40 МПа, що свідчить про активну участь зазначених вище біополімерів торфу в
утворенні міжмолекулярних зв’язків навіть за зменшення тиску в 2 рази порівняно
з тиском пресування ПТТ без активації.
В другому періоді термічного розкладання органічних речовин для
подрібненого торфу виявлені лінійні анаморфози за температури вище 315 °С та в
ПТТ за температури вище 253 С. За тиску пресування 80 МПа збільшення значення
ЕЕА для цієї області не перевищують 0,5 % як для неактивованого торфу, так і для
МА торфу. Відповідно, в процесі гранулоутворення кількість молекулярних зв'язків
за участю лігнінової і ароматичної складової гумінових речовин незначна, а,
відповідно, не має визначального значення при гранулоутворенні в даних умовах.
Для тиску пресування 120 МПа спостерігається зменшення ЕЕА на 5 %, що може
бути викликане деструктивним впливом високого тиску на структуру реакційнонейтральних до гранулоутворення сполук гумінових речовин та лігніну, які,
аналогічно до лігнінової складової біомаси, знаходяться в засклованому стані.
Метод МТА сприяє активації лігніну та гумінових речовин, значення ЕЕА
підвищується на 10 %. Останнє свідчить про утворення міцних молекулярних
зв’язків за участю цих біополімерів. Це підтверджується даними приросту густини
та міцності ПТТ, а також зменшенням потребної роботи пресування (рис. 3.5–3.6).
Найбільший приріст значення ЕЕА в другому періоді становить 40 % за умови ТВА
сировини. За даних умов відбувається як розсклування, так і активація реакційних
груп та вільних радикалів гумінових речовин та лігніну, що забезпечує отримання
міцних гранул за мінімального тиску відповідно до механізму, аналогічного
сформульованому в підрозділі 4.3.1.
Для композиційних сумішей зі збільшенням вмісту деревинної складової до
50 % в другому періоді спостерігається зменшення величини на 5 % ЕЕА, що
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пояснено збільшенням частки засклованого лігніну та деструктивним впливом
тиску на цю складову. Використання в композиції МА деревини сприяє зростанню
до 3 % значення ЕЕА, що найімовірніше, забезпечується реакційною активністю
саме торф’яної складової, оскільки за результатами досліджень для всіх видів
біомаси лігнінова складова знаходиться в засклованому стані.
4.3.5.

Неізотермічний аналіз однокомпонентних та композиційних

ПТТ виготовлених з використанням ХА торфу як зв’язуючого
Для композиційних ПТТ на основі суміші фрезерного торфу з вмістом ХА
торфу до 50 %, як окремо, так і для випадків із додаванням деревини сосни, за ТГЗ
(рис. 4.13, 4.18) були побудовані зміни залежності ступеня конверсії в координатах:

ln( ln(1   ));1000 / T (рис. К.8,а, К.9,а), виділені лінійні анаморфози (рис. К.8,б–в та
рис. К.9,б–в) та апроксимовані лінійними рівняннями регресії (додат. І), розраховані
величини ЕЕА та значення передекспоненційного множника рівняння Ареніуса для
виділених ділянок (табл. 4.9).
Встановлено, що зменшення в складі ХА торфу гумінових речовин веде до
перерозподілу температурних інтервалів термічного розкладання та наближення
основних періодів до рослинної біомаси, для якої характерним є зменшений вміст
лігніну та підвищення вмісту целюлози. В періоді десорбції води для ХА торфу
властиві значення ЕЕА на рівні 50,1 кДж/моль, що перевищує значення для торфу в
1,4 раза та збігається зі значеннями для рослинної та деревинної біомаси, що можна
пояснити втратою ГР в процесі активації та видаленням розчину ГР. В композиціях
із суміші фрезерного та ХА торфу з домішкою деревини 50–70 % величина ЕЕА
наближається до значень необробленого вихідного торфу. Значення ЕЕА в періоді
десорбції води знаходиться в інтервалі 45,7–49,9 кДж/моль.
В

першому

періоді

термічного

розкладання

органічних

речовин

спостерігається зменшення термічної стабільності за значеннями ЕЕА в середньому
на 32 % для композиційних сумішей фрезерного та ХА торфу для вмісту ХА торфу
30–50 %, для вмісту ХА торфу 10 % значення ЕЕА підвищується до 27,4 кДж/моль,
але залишається нижче значення для суто ХА торфу та суто фрезерного торфу, що
є свідченням хімічної взаємодії між компонентами суміші.
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Таблиця 4.9
Значення ефективної енергії активації Е та передекспоненційного множника
рівняння Ареніуса ln(A) для періодів десорбції вологи та термічного розкладання
біополімерів композицій з використанням ХА торфу

№
з/п

1

Матеріал

ХА торф з фрезерного торфу
Композиція ХА торфу з
2 фрезерного торфу (50 %) та
фрезерного торфу (50 %)
Композиція ХА торфу з
3 фрезерного торфу (30 %) та
фрезерного торфу (70 %)
Композиція ХА торфу з
4 фрезерного торфу (10 %) та
фрезерного торфу (90 %)
Композиційне ПТБ, торф
5
ХА100 %, Р=80 МПа
Композиційне ПТБ, торф
6 ХА50 %, Торф фрезерний 50 %,
Р=40 МПа
Композиційне ПТБ, торф
7 ХА30 %, торф фрезерний 70 %,
Р=40 МПа
ПТБ, торф ХА10 %, торф
8
ФР90 %, Р=80 МПа
Композиція (торф ХА 50 %+торф
9 фрезерний 50 %)+50 % деревини
сосни
Композиція (торф ХА 50 %+торф
10
фрезерний 50 %)+70 % деревини
Композиційне ПТБ (торф ХА
50 % +торф фрезерний
11
50 %)+50 % деревини,
Р= 80 МПа
Композиційне ПТБ (торф ХА
50 % +торф фрезерний
12
50 %)+70 % деревини, Р= 80
МПа

Термічне розкладання
геміцелюлози,
Десорбція
лігніну та
полісахаридів
вологи
ароматичної
та аліфатичної
складової ГР
складової ГР
E,
lnA,
E,
lnA,
E,
lnA,
кДж/мол
с – 1 кДж/моль с – 1 кДж/моль с – 1
ь
11,7
50,1
3,0
31,6
0,96
17,5
11,8

47,6

1,4

24,1

0,77

25,4

8,4

37,9

1,5

24,4

1,54

23,8

7,3

35,2

1,8

27,4

0,71

22,9

12,8

53,9

3,6

32,8

0,02

16,6

13,3

52,4

1,8

26,3

0,69

28,3

10,1

43,4

2,3

26,9

1,02

29,3

7,8

37,2

15,2

75,3

1,04

24,31

10,8

45,7

6,9

46,6

0,69

22,5

12,3

49,9

8,7

54,9

0,85

22,8

11,9

47,4

10,0

48,2

2,25

29,1

11,3

46,6

10,1

57,4

2,67

30,8
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Для другого періоду термічного розкладання композиції із вмістом ХА торфу
50 % спостерігається підвищення ЕЕА на 16 % відносно фрезерного та ХА торфу,
простежується тенденція зменшення значення ЕЕА зі зменшенням вмісту ХА торфу
та наближення до значень неактивованого торфу.
Складність хімічного та компонентного складу торфу та похідних на його
основі не дає можливості за результатами термічного аналізу ідентифікувати хімічні
зміни в торфі. Найбільш імовірне пояснення високої зв’язуючої здатності
композиційної суміші фрезерного та ХА торфу полягає у взаємодії в присутності
лужного середовища гуматів ХА торфу з ГР фрезерного торфу, що веде до
утворення проміжних сполук та агломератів, реакційна активність яких незначна,
але може підвищуватися під впливом деструктивної дії тиску пресування, тобто ГР
виконують «консервуючу» роль для активованої частини в результаті хімічної
взаємодії. Про це свідчить зменшення кількості піків на кривій ДТА сумішей, а
відповідно, зменшення етапності термічного розкладання композицій.
Невисокі показники ЕЕА свідчать про міжмолекулярну природу зв’язків за
участі вільних радикалів гумінових речовин, які утворилися в процесі ХА торфу з
молекулами інших складових. Досліджені зразки ПТТ з суто ХА торфу, виявили
високу крихкість та незначну міцність за тиску пресування 80 МПа. Спостерігалися
приріст ЕЕА в періоді десорбції води на 8 %, а в першому періоді – на 3 %, що
визначає міжмолекулярний механізм гранулоутворення в ППТ з ХА торфу, оскільки
в другому періоді значення ЕЕА зменшується на 6 %. Заскловані на поверхні часток
гумати в цьому випадку, імовірно, блокують утворення зв’язків за участю
геміцелюлози торфу, підсилюючи пружні властивості сировини.
Під час пресування композиційні суміші торфу з вмістом ХА торфу 30–50 %
проявляли високо-пластичні властивості, тому пресування проведено за тиску
40 МПа. Під час термічного розкладання ПТТ спостерігається підвищення значення
ЕЕА в періоді десорбції вологи, першому та другому періодах термічного
розкладання на 13, 10 та 12–22 % відповідно, що свідчить про високу реакційну
активність суміші та утворення молекулярних зшивок у всьому діапазоні
термічного розкладання. Високі густина та міцність ПТТ свідчать про наявність
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реакцій полімеризації та конденсації з утворенням міцних молекулярних зшивок за
участю ароматичної складової гумінових речовин. Достатньо високі показники
міцності ПТТ отримані за вмісту ХА торфу 10 % та тиску пресування 80 МПа, але
судячи зі значень ЕЕА визначальну роль тут вже виконують міжмолекулярні зв’язки
за участі полісахаридів торфу та аліфатичних складових макромолекул ГР, хоча
підвищення ЕЕА в другому періоді на 6 % може свідчити про участь і активованої
гумінової складової в утворенні міцних молекулярних зв’язків.
Композиція із вмістом 50 % фрезерного та 50 % ХА торфу використана в
якості зв’язуючого в суміші з деревиною сосни, де вміст останньої становив 50 % та
70 % відносно композиційної торфосуміші. Високі показники міцності та густини
композиційних ПТТ, виходячи з даних табл. 4.9 забезпечуються високою
реакційною активністю активованої ароматичної складової торфу, про що свідчить
підвищення ЕЕА в другому періоді на 33–35 %.
Формулювання фізико-хімічної моделі механізмів гранулоутворення
в пресованому біо- та торфопаливі, виготовленому з використанням методів
активації сировини
Встановлено, що використання фізико-хімічних методів активації біомаси, а
саме МА, ТА, МТА, ХА та МА суміщений з ТВА, надає можливість
цілеспрямованого регулювання якісних показників біопалива, та забезпечення
енергоефективного пресування без суттєвих змін застосованого пресового
обладнання в межах допустимих параметрів його роботи.
Проведено узагальнення результатів дослідження властивостей ПТБ, питомої
роботи пресування та даних щодо ЕЕА основних періодів термічного розкладання
(рис. 4.20, 4.21), що дало змогу провести аналіз механізмів гранулоутворення,
визначити, які складові беруть переважну участь у гранулоутворенні за
досліджених методів активації, визначити найбільш енергоефективні за величиною
потребної роботи пресування методи активації для забезпечення якісних показників
пресованого біо та торфопалива, сформулювати фізико-хімічні моделі механізмів
гранулоутворення.
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Рис. 4.20. Основні показники гранулоутворення однокомпонентних ПТБ та
ПТТ: а – деревина сосни, б – солома пшениці, в – торф

Рис. 4.21. Основні показники гранулоутворення композиційних ПТБ та ПТТ:
а – ПТТ з вмістом ХА торфу; б – ПТБ з рослинної біомаси і деревини сосни
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Фізична модель механізму гранулоутворення за умови часткової
механічної активації сировини. Основу капілярно-пористої структури рослинної
та деревинної біомаси утворюють клітини з характерним розміром до 200 мкм [18].
Механічна активація методом ударного подрібнення до розміру часток, близького
до зазначеного, приводить до порушення цілісності клітинних структур та
механічної активації отриманої фракції за рахунок повного руйнування
макрокапілярної структури клітинної речовини, утворення великої кількості
активних центрів та вільних радикалів геміцелюлозного та лігнінового комплексу,
підвищення реакційної здатності та накопичення поверхневої енергії. Слід
зазначити, що це не тільки значно підвищить імовірність утворення нових
міжмолекулярних зв'язків, а відповідно, отримання якісного ПТБ та ПТТ (рис. 4.20),
що було підтверджено серією досліджень, наведених вище, а також змінить
кінетику процесу сушіння сировини та сприятиме підвищенню енергоефективності
виробництва в цілому. Розглядаючи біомасу як композиційний біополімер, можна
стверджувати, що в процесі механічної активації деструктивний вплив тонкого
подрібнення на полімерну складову біомаси веде до часткової зміни релаксаційного
стану біомаси із засклованого та високоеластичного вбік в’язкотекучого [145, 146].
Результати дослідження показали, що наявність в сировині не менше 30 % МА
біомаси за умови ХП сприяє зменшенню роботи пресування та підвищенню
значення ЕЕА геміцелюлозного комплексу, а відповідно, кількості утворених
міжмолекулярних зв’язків за участю геміцелюлози як для однокомпонентних ПТБ
та ПТТ (рис. 4.20), так і для композиційних (рис. 4.21,б) та забезпечує високі якісні
показники пресованого палива. Утворення міжмолекулярних зв’язків за участю
переважно геміцелюлозного комплексу визначає фізичну модель механізму
гранулоутворення за умови холодного пресування та при застосуванні методу МА.
Для забезпечення виробництва достатньо міцних та щільних гранул низька міцність
молекулярних зв’язків за участю геміцелюлози має компенсуватися підвищенням їх
кількості за рахунок великих тисків пресування, що підтверджують результати
дослідження ЕЕА.
Під дією МА лігнінова складова також активується, в результаті руйнування
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вуглецевих зв’язків утворюється достатня кількість вільних радикалів, здатних
виступати у ролі активаторів реакцій полімеризації та утворювати тривимірні
молекулярні структури. Але в умовах деструктивного впливу високого тиску
руйнування зв’язків за участю лігнінові складової, яка знаходиться в засклованому
стані, переважає над кількістю новоутворених, що відображається на зменшенні
значень ЕЕА термічного розкладання цієї складової, отриманих за результатами
неізотермічного аналізу ТГЗ розкладання біомаси та торфу в вихідному та
пресованому стані.
Фізико-хімічна модель утворення зв’язків в умовах температурної та
часткової

механічної

термогравіметричних

активації

залежностей

сировини.

Неізотермічний

показав підвищення

значень

аналіз

ЕЕА для

геміцелюлозної та лігнінової складової у всіх досліджених зразках біомаси
рослинного, деревинного походження та торфу (рис. 4.20). Утворюються
молекулярні зв’язки як за участю геміцелюлози, так і лігніну. На рівні з
геміцелюлозним комплексом відбувається зміна релаксаційного стану лігнінового
комплексу. Частковий перехід лігнінової складової з крихкого засклованого стану в
високоеластичний та пластичний сприяє зменшенню роботи пресування за рахунок
зменшення опору деформації суміші. Підвищується пластичність сировини,
зменшується необхідна робота для наближення часток на відстань виникнення
міжмолекулярних зв’язків. Температурна активація в поєднанні з механічною
активацією забезпечує умови максимального збільшення кількості молекулярних
зв’язків за участю геміцелюлозного комплексу та залучення лігнінового комплексу.
Разом з тим, вважаючи закономірності поводження полімерів з біомаси за різного
фізичного впливу аналогічно до класичних полімерів, слід зауважити, що суттєве
підвищення пластичності останніх досягається зменшенням сил молекулярної
взаємодії, в результаті чого спрощується 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
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ними. Більша частина лігнінової складової залишається в засклованому стані, а
зменшення вологості при МТА веде до підвищення температури склопереходу
біополімерів, що може спричиняти підвищення роботи пресування. Це є причиною
того, що за методів ТА та МА необхідно створювати високі тиски пресування для
подолання пружних деформацій, деформації та наближення часток до рівня,
необхідного для утворення достатньої кількості міжмолекулярних зв’язків,
переважна кількість яких виникає за участю геміцелюлозного комплексу.
Відповідно, потребна робота пресування за реалізації зазначених механізмів
гранулоутворення все ще приймає високі значення (рис. 4.20, 4.21,б).
Низька термічна стійкість утворених зв’язків за умов ХП, МА та, в окремих
випадках ТА і МТА, коли процес гранулоутворення визначає переважна кількість
міжмолекулярних зв’язків за участю біополімерного комплексу геміцелюлози
накладає обмеження на використання такого ПТБ та ПТТ в котельному обладнанні.
В умовах нагріву до температури вище початку термічного розкладання
геміцелюлози ПТБ може втратити міцнісні властивості, що в умовах використання
в котельному обладнанні призведе до передчасного руйнування ПТБ, просипання
через решітку та виносу палива із зони горіння [294].
Фізико-хімічна модель утворення зв’язків за умови хімічної активації
торфу та виготовлення композиційних ПТТ з використанням ХА торфу як
зв’язуючого. Неізотермічний аналіз ТГЗ показав переважне підвищення значень
ЕЕА для композиційних ПТТ з вмістом ХА торфу 10–50 % в області термічного
розкладання ароматичної складової макромолекул ГР, що свідчить про суттєву роль
цієї складової в гранулоутворенні (рис. 4.21,б). Відповідно, можна припустити, що
присутність ХА торфу в суміші сприяє утворенню міцних молекулярних зшивок як
з іншими частинками торфу, так і з частинками деревинної та рослинної біомаси.
Відомо [275], що ГР, особливо гумінова складова, мають сильно виражений
полярний характер завдяки наявності карбоксильних і карбонільних груп. Вони є
високореакційноздатними й активними іонообмінними речовинами, які утворюють
міцні зв'язки з багатьма іонами й молекулами речовин, елементами, що перебувають
у розчині, а також включеними в кристалічну структуру мінералами. Зв’язуючі
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властивості гумінових речовин як структуроутворювачів ґрунту відомі в
агротехнічних науках і застосовуються в сільському господарстві [289, 290].
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
[49]. 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
[49, 275], 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 (>850 кг/м3,
>96,5 %) (рис. 4.21,б).
Фізико-хімічна модель утворення зв’язків в умовах температурновологісної та часткової механічної активації сировини. Один з методів
підвищення пластичності полімерів, в тому числі і біополімерів, – це застосування
пластифікатора [288]. В розділі 1 зазначалося, що присутність води в біомасі під час
пресування виконує роль змащувального агента, інертного до складових біомаси.
Але вода як полярна рідина має велику спорідненість з полярними біополімерами
рослинних клітин, та є їх складовою. Відповідно, за вологості нижче 15–18 % в
біомасі вода в вільному стані відсутня. Відомо, що під час зволоження біомаси
парою волога концентрується, насамперед, в поверхневих шарах часток на відміну
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від нативної сировини, де вона концентрується в клітинах рослин [18, 145, 288]. Під
час зволоження в цій зоні протікають послідовні процеси сорбції, дифузії води та
набрякання біополімерів, які завершуються утворенням насичених розчинів
водорозчинних складових геміцелюлози та гелевих структур водонерозчинних
комплексів біополімерів, в яких ланцюги макромолекул мають велику гнучкість і
рухливість [145, 288]. Подальше проникнення води в структуру частинки
призводить до зміни надмолекулярної будови біополімерів, що властиве як біомасі,
так і торфу [18, 83, 145, 288]. Наслідком цих процесів є зміна релаксаційних
властивостей біополімерів матеріалу, в результаті чого збільшується пластичність
дисперсної системи і підвищується здатність до деформацій при значно менших
температурах і зовнішніх навантаженнях [18, 19, 288]. В роботах [18, 83, 288]
показано, що для забезпечення процесу утворення гелевих структур на поверхнях
частинок біомаси і поверхнях мікрокапілярів клітинних стінок, а також для
максимальної пластифікації біополімерів достатньо моношару адсорбційнозв’язаної води [19, 288] на всіх зовнішніх і внутрішніх поверхнях часток біомаси.
Аналіз ізотерм сорбції парів води деревиною, торфом та рослинною біомасою
проведений в роботах [18, 83, 288, 291], показує, що вологовміст сировини на
умовній межі адгезія – крапельна конденсація не перевищує 0,12–0,18 кг
вол./кг с. р., чого має бути достатньо для активації на поверхні часток біополімерів.
Однак високотемпературне сушіння біомаси до вологовмісту навіть в межах
вищевказаного значення не забезпечує необхідної умови утворення гелевих
структур

на

поверхні

часток

під

час

пресування,

оскільки

методи

високотемпературного сушіння призводять до видалення вологи саме з поверхневих
шарів. Для підвищення енергоефективності технології пресування доцільно
застосовувати метод МА, суміщений з ТВА, для забезпечення

поверхневого

зволоження часток сировини, що реалізується шляхом оброблення частинок
сировини водяною парою.
За методу ТВА сировини змінюються релаксаційні стани біополімерів, які
утворюють молекулярну і надмолекулярну структуру частинок. Більшість
аморфних біополімерів, таких як геміцелюлоза, целюлоза та лігнін, в присутності
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води як пластифікатора за підвищення температури та тиску змінюють фізикохімічні властивості, послідовно переходячи в один із декількох релаксаційних
станів в ряду: склоподібний → високоеластичний → пластичний та в’язкотекучий,
причому, оскільки для біополімерів температура переходу з одного стану в інший
може характеризуватися температурним діапазоном [146, 288], при одній і тій же
температурі та вологості матеріалу його складові в частинці одночасно перебувають
в різних релаксаційних станах: склоподібному, пластичному, в’язкотекучому
гелеподібному та в складі водних розчинів (водорозчинні біополімери).
Наявність моношару води на поверхні часток сприяє утворенню гелевих
структур за участю біополімерів геміцелюлози та лігніну [18, 288]. Водночас
водорозчинні сполуки, такі як арабіногалактан, утворюють на поверхні часток
розчини, які виконують змащувальну функцію під час пресування, сприяючи
суттєвому зменшенню роботи пресування.
За температури вище 120–130 С в присутності вологи активується лігнін і під
дією тиску переходить у вимушений в’язкотекучий стан, відновлюються стабільні
радикали, які активують реакції полімеризації. Відповідно, роль води є
визначальною для ефективного процесу гранулювання.
Під час дії тиску пресування створюються умови для наближення та контакту
часток біомаси між собою, що супроводжується незворотними деформаціями
компонентів речовини. Поверхневі шари частинок приходять в тісне зіткнення, і
стає можливим взаємне проникнення гелів та заповнення порового простору твердої
складової частинок, яка виконує функції армуючого каркасу, утвореного з целюлози
та залишків засклованого лігніну, що визначає механізм утворення гранул високої
густини. Зі зменшенням відстані між частинками посилюється міжмолекулярна
взаємодія контактуючих поверхонь і відбувається їх асоціація [18, 146, 288].
Окремо слід зазначити, що границі між релаксаційними станами біополімерів
визначаються

не

тільки

температурою,

вологістю

та

структурними

характеристиками речовини, а й характером підведеного навантаження, оскільки
для полімерів в будь-якому релаксаційному стані характерно співіснування всіх
трьох видів деформацій – пружної, високоеластичної і в'язкотекучої – з
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домінуванням однієї них [18, 146, 288], для утворення максимальної кількості
контактів в гранулі при пресуванні необхідно створити умови для максимального
прояву в’язкотекучого механізму деформації, відповідно, треба уникати ударних
навантажень та прагнути, щоб швидкість зростання тиску пресування підготовленої
біомаси була мінімальною, що можливо реалізувати, як зазначено в розділі 1, в
пресах гідравлічного типу, грануляторах-пелетерах та екструдерах.
Стабілізація новоутвореної структури гранули відбувається за рахунок
засклування гелевих структур новоутворених біополімерів в процесі охолодження
та видалення пластифікатора – води. На цій стадії гелеві структури виконують роль
цементуючого матеріалу в проміжках між частинками біомаси, утворюючи міцну і
щільну гранулу. Після пресування в брикеті або гранулі в міру видалення води
ланцюги біополімерів макромолекул все тісніше зближуються, і стає можливим
безпосередній контакт і взаємодія між ними [18, 146, 288]. Втрата вологи спричиняє
також до стиснення і ущільнення гелевих структур. При цьому стає можливим
виникнення додаткових зв'язків між молекулами біополімера. Одночасно за участю
вільних радикалів, які утворилися в результаті температурної та механічної
активації, проходять хімічні реакції конденсації та полімеризації з утворенням
молекулярних

зшивок

та

формуванням

в

об’ємі

гранули

тривимірної

макромолекулярної структури за участю переважно лігнінового комплексу, що
забезпечує утворення міцної гранули [288].
Запропонована фізико-хімічна модель механізму гранулоутворення робить
обґрунтованим використання як сировини для виготовлення якісних ПТБ та ПТТ
композиційних сумішей з біомаси з часткою МА сировини того ж виду або іншого
за умови в ньому більшого вмісту лігнінової складової. Як приклад можна
розглядати композицію 70 % соломи та 30 % активованої деревини (рис. 4.21,а),
пресування якої за тиску 20 МПа в порівнянні з однокомпонентною сумішшю за
аналогічних умов (рис. 4.20,б) дає можливість отримати ПТБ та ПТТ з підвищенням
густини на 5 % міцності за абсолютним значенням з 96 % до 98 %. Цей спосіб може
бути застосований для суто методу МА, а також для методу МТА або ТВА, що
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забезпечить формування композиційних ПТБ та ПТТ з високими показниками
густини і міцності за мінімальних енергетичних витрат [288].
Висновки до розділу 4
1. Методами дериватографічного та неізотермічного аналізу за моделлю
Бройдо виконано аналіз різних видів вихідної біомаси, торфу, а також
однокомпонентних і композиційних ПТБ та ПТТ, виготовлених із використанням
методів МА, ТА, ХА, МТА, суміщеного методу МА та ТВА пресуванням.
Визначено температурні інтервали та екстремуми десорбції води, періодів
термічного розкладання органічних і мінеральних речовин.
2. Встановлено, що в межах першого та другого періоду термічного
розкладання органічних складових біомаси присутні температурні інтервали
переважного розкладання геміцелюлози та лігніну, а також, у випадку торфу,
аліфатичної та ароматичної складової ГР.
3. Встановлено, що у випадках застосування методів МА, ТА, МТА
підвищується швидкість органічної складової ПТБ в першому періоді, що на даному
етапі досліджень свідчить про переважну участь геміцелюлози в процесах
гранулоутворення.
4. Термічне розкладання зразків ПТБ деревини сосни, отриманих в умовах
застосування методу ТВА за тиску 40 МПа, характеризувалися найменшим
температурним інтервалом термічного розкладання та суттєвим підвищенням
швидкості конверсії в другому періоді (в 1,45–1,6 раза). Одночасно в першому
періоді показники термічного розкладання для останнього зразка були близькі до
непресованої деревини, відповідно, на даному етапі можна припустити, що основні
міжмолекулярні зв’язки в ПТБ утворюються за участю лігнінової складової. В
однокомпонентних та композиційних ПТБ, отриманих з соломи пшениці та лузги
соняшника спостерігаються аналогічні закономірності термічного розкладання.
5. Встановлено, що в пресованому біопаливі спостерігається зсув точки
максимуму Тext в першому періоді розкладання органічних сполук у бік зменшення
відносно непресованої сировини. Дане явище може бути позитивним при термічній
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підготовці гранул з метою підвищення теплоти згоряння, оскільки зсув максимуму
Тext убік зменшення дає змогу розділити температурні діапазони розкладання
геміцелюлози й целюлози, тим самим у процесі термообробки мінімізувати втрату
калорійної складової.
6. Спостерігається відмінність закономірностей термічного розкладання
ПТТ від ПТБ, що спричинено наявністю ГР в торфі, активність яких до утворення
міжмолекулярних зв’язків та молекулярних зшивок проявляється підвищенням
інтенсивності термічного розкладання як першого, так і другого періоду за всіх
методів активації, але в умовах залучення МТА та ТВА, як і у випадку інших видів
біомаси, починає превалювати утворення міцних міжмолекулярних зв’язків та
молекулярних зшивок за участю більш термостійких складових торфу.
7. Методами дериватографічного та рентгенофазового аналізу встановлено,
що за хімічної активації торфу в умовах високих температур в присутності лужного
середовища проходить реакція між СаСО3 та SiO2 з утворенням нової фази
Ca2(SiO4)6Ca3(PO4)2. Наявність подібної реакції унеможливлює використання ХА в
чистому виді як палива, оскільки вона призведе до шлакування золи в топковому
просторі котельного обладнання. Водночас за результатами термічного аналізу
композицій на основі торфу фрезерного з вмістом ХА торфу 10–50 % не виявлено
ознак утворенням нової фази Ca2(SiO4)6Ca3(PO4)2, що задовольняє умові
виготовлення ПТТ.
8. За результатами аналізу ТГЗ композиційних ПТТ з вмістом ХА торфу
виявлено подібність етапів термічного розкладання до ПТТ, отриманих з
використанням методу ТВА.
9. Методом неізотермічного аналізу ТГЗ визначені значення ЕЕА та
передекспоненційного множника рівняння Ареніуса для періодів переважної
десорбції води та термічного розкладання геміцелюлози та лігніну вихідної
сировини та пресованого біо- та торфопалива із залученням методів активації та
встановлено, що підвищення швидкості конверсії біопалив відповідає підвищенню
ЕЕА в умовах термоокислювальної деструкції сполук в досліджених температурних
інтервалах.
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10. 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.
11. Експериментально встановлено, що за умови ХП, МА та, в окремих
випадках, ТА і МТА механізм гранулоутворення ґрунтується на міжмолекулярних
зв’язках за 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.
12. 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, просипання через решітку та виносу калорійної складової з зони горіння.
13. Експериментально встановлено, що в ХА торфі за температур 800–900 С
в присутності лужного середовища, яке виникає в торфі внаслідок 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.
14. Аналіз кривих ДТА ПТБ показав, що в умовах застосування методу ТВА
спостерігається зміна етапності термічного розкладання в поєднанні з підвищенням
ЕЕА лігніну, що свідчить про присутність реакцій зшивки молекул біополімеру з
утворенням тривимірної молекулярної структури в об’ємі гранули, яка забезпечує
високу міцність гранул.
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15. 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.
16. Результати

досліджень

підтверджують

безпосередній

вплив

температурного режиму на енерговитрати пресування, необхідність забезпечення
сталого температурного режиму пресування та його контролю на виробництві.
17. За

результатами

наведених

досліджень

рекомендовано

в

енергоефективних технологіях виробництва твердого біопалива 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.
18. Необхідність забезпечення частки МА біомаси в ПТБ ставить задачі
дослідження та обґрунтування енергоефективних режимів подрібнення біомаси та
високотемпературного

сушіння

поліфракційних

однокомпонентних

і

композиційних сумішей.
19. Узагальнення результатів, наведених в розділах 3 та 4 (рис. 4.20, 4.21)
щодо дослідження пресування за умови ТВА, дало змогу зробити висновок про
принципово новий метод отримання пресованого біопалива шляхом переведення
частини біополімерів біомаси в рідкий, пластичний та вимушений в’язко-текучий
стан під дією температури та тиску в присутності води як пластифікатора,
проникнення останніх в твердий поровий простір частинок біомаси з наступним
охолодженням, десорбцією вологи, полімеризацію та засклуванням біополімерів.
Метод забезпечує утворення міцних щільних гранул за тиску 10–40 МПа, що в 2–
8 разів менше за тиск в умовах інших методів активації для отримання якісного ПТБ
та ПТТ.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ БАЗОВИХ СТАДІЙ ПІДГОТОВКИ
СИРОВИНИ ДО ПРЕСУВАННЯ

Обґрунтування енерговитрат стадії подрібнення в технологіях
виробництва біо- та торфопалив
Як було встановлено в розділах 3 і 4, в процесі пресування на якісні показники
ПТБ суттєвий вплив виявляє гранулометричний склад сировини. Зменшення
середнього розміру часток сировини сприяє зниженню потребної роботи
пресування одиниці продукції, а також підвищенню продуктивності пресового
обладнання [7]. Збільшення частки МА складової розміром до 200 мкм у суміші дає
змогу підвищити при гранулюванні кількість контактів між частинками, що
припадає на одиницю об’єму гранули, підвищити реакційну здатність поверхні,
змінивши релаксаційний стан частини біополімерів, та збільшити кількість вільних
радикалів. Ці показники в процесі гранулоутворення визначають якість гранул та
енерговитрати на процес пресування. Зміна ступеня подрібнення може впливати
також на ефективність роботи сушильного обладнання. В роботі [28, 29] колективом
науковців, в який входить і автор дисертаційної роботи, доведено, що суттєвим
параметром впливу на кінетику сушіння і підвищення ефективності процесу є
спосіб подрібнення біомаси. Доведено, що подрібненням шляхом комбінації
стирання й ударної дії, яке реалізується в молоткових дробарках, досягається
найбільша інтенсифікація процесу на подальшій стадії зневоднення та скорочення
часу сушіння до кондиційної вологості на 15–25 % порівняно з подрібненням
шляхом різання матеріалу. Відповідно, підвищенням ступеня подрібнення
сировини, тобто зменшуючи середній розмір фракції, та руйнуванням її клітинної
структури за рахунок ударного подрібнення можна змінити кінетику сушіння,
забезпечуючи задану продуктивність стадії сушіння та стале виробництво
пресованого палива.
Виходячи з викладеного та результатів дослідження в розділах 3 і 4, можна
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зробити висновок, що стадія тонкого подрібнення є невід’ємною та важливою
складовою технологічного процесу перероблення біомаси на паливо [36].
Для

розроблення

енергозберігаючих

режимів

та

обґрунтування

енергоефективних схем стадії подрібнення в технологіях виробництва пресованого
палива розроблено методологічні засади аналізу схем подрібнення [36]. Проведено
дослідження та отримано залежності роботи подрібнення та середнього розміру
фракції від часу обробки в лабораторній молотковій дробарці ММ-10м для деревини
вологістю 70, 50, 30 % та торфу вологістю 50, 30, 15 % (рис. 5.1) [36]. З рис. 5.1,а
видно, що зі збільшенням вологості сировини зростає витрата енергії для отримання
цільової фракції. Це можна пояснити збільшенням коефіцієнта пружності вологої
сировини, згідно до положень гіпотези Кірпічова-Кіка [193]. Водночас, як було
встановлено відповідно до результатів неізотермічного аналізу, зі зменшенням
вологості біополімери біомаси та торфу переходять в засклований стан, що сприяє
їх руйнуванню за крихким механізмом та зменшенню роботи подрібнення за
рахунок удару. За даними експериментальних досліджень з використанням рівнянь
(2.12–2.14), відповідно до кожної з гіпотез подрібнення були розраховані
коефіцієнти пропорційності, що відповідають питомій роботі подрібнення
матеріалу заданої вологості для досліджуваного інтервалу часу.

Рис. 5.1. Робота подрібнення деревини та торфу (а) і середній розмір кінцевої
фракції (б) залежно від часу перебування в дробарці для вологості
(вологовмісту W) деревини: 1–70 % (2,3), 2–50 % (1,0), 3–30 % (0,43); торфу:
4–50 % (1,0), 2–30 % (0,43), 3–15 % (0,18)
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Для випадку подрібнення деревини та торфу з вологістю 50 % побудовані
експериментальні залежності витраченої роботи подрібнення за час  та теоретичні
залежності відповідно до гіпотез подрібнення та визначені коефіцієнти кореляції
(рис. 5.2) [36]. Коефіцієнти кореляції між дослідними та теоретичними даними
складали: за умови використання гіпотези Ріттінгера – 0,926, за умови використання
гіпотези Кірпічова-Кіка – 0,96, за умови використання гіпотези Бонда – 0,997.
Найкращий збіг між результатами дослідження та теоретично розрахованими
даними мали залежності, отримані відповідно до гіпотези подрібнення Бонда, що
дало можливість з її використанням проводити аналіз енергоефективності процесів
та схемних рішень стадії подрібнення в технології виробництва ПТБ та ПТТ [36].
Відповідно до гіпотези Бонда (рис. 5.1, 5.2) одержано емпіричну залежність питомої
роботи подрібнення від вологовмісту для деревини сосни (5.1) :

б(

) = 5360 ∙

,

;

(5.1)

б(

) = 1430 ∙

,

.

(5.2)

для торфу (5.2):

Залежності (5.1) та (5.2) спільно з рівнянням (2.14) відповідно до гіпотези
подрібнення

Бонда

складають

математичну

базу

методологічних

засад

енергетичного аналізу схемних рішень стадії подрібнення біомаси та торфу (рис.
5.3, 5.4) [36]:

Aд  5380 W 0 , 82

М  1

  d сер

1
Dсер






Aт  1430 W 0 , 77

М  1

  d сер

1
Dсер


.



(5.3)

(5.4)
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Рис. 5.2. 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 дані, 6 – за
гіпотезою Бонда
Як зазначено вище, аналіз залежності (рис. 5.1) виявив, що витрати енергії на
подрібнення суттєво залежать від вологості сировини. Встановлено, що при
початковому розмірі тріски 10 мм для одержання фракції розміром менше ніж 1 мм
з біомаси вологістю 70 % енерговитрати подрібнення становлять в середньому
80 кВтгод/т сировини, разом з тим, знизивши вологість до 50 %, можна зменшити
витрати до 50 кВт′  год/т сировини, а для вологості менше ніж 30 % – до
20 кВтгод/т сировини. На ринку України представлений спектр дробарок,
споживана (номінальна) потужність яких не більше 30 кВтгод/т [5]. За
результатами

розрахунків

енерговитрат на

подрібнення

з використанням

залежностей (5.3)–(5.4) (рис. 5.3, 5.4) встановлено, що граничні показники
дисперсного складу біомаси вологістю 50–70 % в промислових молоткових
дробарках за середнім розміром не будуть перевищувати 2–4 мм, що задовольняє
загальним вимогам до технології виробництва ПТБ [5], але не забезпечує достатній
вміст МА складової для енергоефективного пресування. Показано, що для
фрезерного торфу достатньо однієї стадії подрібнення для забезпечення механічної
активації сировини (рис. 5.4, залежність 5, 6). На прикладі біомаси деревини сосни
показано, що для отримання фракції менше ніж 1 мм в технологіях виробництва
ПТБ необхідно використовувати двостадійне подрібнення (рис. 5.4, схема 1) у
випадку, якщо дробарки розміщені послідовно перед стадією сушіння та працюють
на максимальній потужності, але і це не забезпечить достатнього рівня механічної
активації деревинної сировини. Зменшити витрати на стадії подрібнення та
одержати МА фракцію з середнім розміром в межах 200 мкм можна, реалізувавши
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наступну схему (рис. 5.4, схема 2) [36]: після першої стадії подрібнення до
середнього розміру фракції 2 мм сировина поступає на стадію сушіння, після чого
відбувається механічна активація сировини на другій стадії подрібнення сировини,
висушеної до вологості 10–15%. Схема забезпечує найвищий рівень механічної
активації всієї сировини в межах встановленої потужності обладнання. Але чи
потрібно подрібнювати всю біомасу до фракції 200 мкм з метою механічної
активації? Як показали дослідження процесу гранулювання біомаси, достатнім є
вміст 30 % МА складової з розміром фракції менше ніж 200 мкм в суміші, що йде
на гранулювання. Подальше збільшення вмісту дрібної фракції не веде до суттєвого
покращення умов пресування та властивостей гранульованого біопалива. Останнє
дає змогу запропонувати наступні енергоефективні схеми подрібнення технологій
виробництва ПТБ (рис. 5.4, схеми 3, 4). Відповідно до схеми 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, а висушена сировина поступає на гранулювання. Схема гарантує в межах
встановленої потужності подрібнюючого обладнання достатній вміст МА фракції в
суміші, що забезпечує зменшення енерговитрат на стадії гранулювання та
виготовлення якісних гранул [36]. До переваг схеми 3 можна віднести забезпечення
можливості керування процесом сушіння шляхом регулювання середнього розміру
фракції, яка подається в сушарку.

Рис. 5.3. Залежність
енерговитрат в молотковій
дробарці від ступеня
подрібнення біомаси при
одностадійному подрібненні
в технологіях виробництва
ПТБ для вологості сировини
1 – 70 %, 2 – 50 %, 3 – 30 %

248

Рис. 5.4. 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 %
складової
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Найбільш енергоефективною є схема 4 (рис. 5.4), відповідно до якої після
першої стадії подрібнення до середнього розміру 2–4 мм відбувається сушіння
сировини, після якої відбирається не менше 30 % сухої біомаси та подрібнюється до
розміру фракції нижче 200 мкм, після чого повертається до основного потоку
сировини. Запропонована технологічна схема подрібнення забезпечує найвищий
ефект механічної активації та стійку високопродуктивну роботу всього комплексу
виробництва біопалива.
Загальні витрати енергії за схемою 3 на стадії подрібнення відповідно до
розрахунків не перевищують 47–50 кВт∙год/т та за реалізації схеми 4 знижуються
до 25–30 кВт∙год/т, що на 40 % нижче ніж електроспоживання на тонну сировини за
попередніми схемами подрібнення. Схеми 3 та 4 забезпечують стале виробництво
якісного біопалива та зменшення енергетики пресування майже в 1,3 раза за умови
використання лише методу МА сировини.
Методологічні

засади

енергетичного

аналізу

схемних

рішень

стадії

подрібнення біомаси та торфу включають запропоновані розрахункові залежності,
отримані на базі гіпотези подрібнення Бонда, з використанням яких проведено
аналіз та обґрунтування представлених технічних рішень. Методологічні засади
враховують лише базові принципи подрібнення, що є достатнім для розроблення
стратегічних підходів до стадії подрібнення, але не можуть бути використані для
розрахунку та конструювання окремого подрібнюючого обладнання. Даний підхід
може бути використаний для подальших досліджень схемних рішень стадії
подрібнення та вивчення енергоємності процесу в ширшому діапазоні вихідних
даних (порід деревини та інших видів біомаси). В результаті узагальнення
отриманих дослідних даних встановлено, що подрібнення деревини з більшою
вологістю призводить до зростання енерговитрат, що підтверджено результатами
досліджень та узгоджується з попереднім припущенням щодо переходу в
засклований стан біополімерів біомаси і, відповідно, зменшенням роботи
подрібнення в апаратах ударної дії. Залучення в технологічний процес
двостадійного подрібнення з використанням дробарок ударної дії або подрібнення
стиранням та МА шляхом подрібнення на другій стадії не менше 30 % біомаси до
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розміру 200 мкм дає змогу забезпечити оптимальний фракційний склад суміші для
ефективної роботи сушарки та гранулятора, а використання на другій стадії
подрібнення після сушарки дробарки меншої потужності для подрібнення не менше
30 % сировини до розміру 200 мкм веде до зменшення на 40 % загальних
енерговитрат стадії подрібнення і забезпечує максимальну продуктивність
технологічної лінії та високу якість кінцевого продукту.
Дослідження

режимів

високотемпературного

сушіння

поліфракційних сумішей в аеродинамічній та барабанній сушарках
5.2.1. Розроблення моделі високотемпературного сушіння частинок
біомаси та торфу
У загальному випадку теоретичне дослідження процесу сушіння пористого
тіла пов'язано з розв’язанням досить складного завдання руху двофазної
газорідинної суміші при наявності фазового переходу і одночасного перенесення
теплоти в трифазній системі. Ця задача істотно нелінійна через залежність
коефіцієнтів в рівняннях руху та конвективної теплопровідності (наприклад,
проникності пористого тіла для обох рухомих фаз, ефективних коефіцієнтів) від
температури, вологовмісту і інших невідомих величин [206, 293]. Задача ще більше
ускладнюється необхідністю врахування кінетики фазового перетворення і
міжфазного тепломасообміну, капілярних явищ, які викликають перетікання рідини
з великих пор в дрібні, а також явищ десорбції або переходу хімічно зв'язаної рідини
у вільний стан. Академічна теорія сушіння відсутня, і є лише спроби дати
полуфеноменологічний опис цього процесу [209–215, 295–297]. Однак ці моделі
також містять велику кількість невідомих величин, які входять в нелінійні
диференціальні рівняння, вирішення яких може бути отримано лише в окремих
випадках і має досить громіздкий вигляд, що ускладнює їх практичне використання.
Разом з тим здебільшого такі чинники, як, наприклад, адсорбційно-зв'язана волога,
переміщення рідини в порах і інші, є несуттєвими, що робить можливим
запропонувати спрощену модель процесу сушіння, яка дає можливість отримати
коректні результати, достатні для практичних цілей. За аналогією з процесами,
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пов'язаними з рухом границі фазового переходу, можна припустити, що
випаровування рідини здійснюється головним чином у вузькій зоні, яка
просувається в процесі сушіння вглиб матеріалу і розділяє області, зайняті парою та
рідиною. Для випадку попереднього подрібнення частинок рослинної біомаси під
дією ударно-зсувних деформацій в молоткових або інших дробарках відбувається
руйнування пор і клітин на мікро- та макрорівні, що забезпечує вільний вихід
парової фази з пор частинки [28, 29]. Ширина зони випаровування в класичній
постановці визначається характерним розміром пор, капілярними силами, що
викликають перерозподіл рідини в порах різних розмірів, а також співвідношенням
між теплом, що витрачається на нагрів тіла і рідини «вологої» області, і теплом, що
йде на випаровування [203–211]. При високотемпературному сушінні біомаси і
торфу через високу інтенсивність процесу ширина зони випаровування виявляється
значно менше характерного розміру часток [216], і з певним припущенням цю зону
можна замінити фронтом випаровування, нехтуючи його малою товщиною.
Фізична модель сушіння одиничної частинки включає найбільш впливові
фактори на процес високотемпературного сушіння. Аналіз форми частинок після
подрібнення показав, що для торфу модельне тіло має форму, близьку до сферичної,
для деревної біомаси – циліндричну форму, для окремих видів агробіомаси рослин
в залежності від способу подрібнення – близьку до пластини або циліндра [210–212,
295], що використано в розробленій моделі сушіння композиційних поліфракційних
сумішей
Розглянемо процес сушіння сферичної частинки або циліндричної (у випадку
деревинної біомаси) радіуса R, в якій сформувався фронт випаровування =f()
(рис. 5.5). Припустимо, що при поглибленні фронту випаровування матеріал
ділиться на дві області – "суху" і "вологу". У сухій області переміщається тільки
пара, у вологій – вологовміст залишається незмінним і відповідає початковому.
Градієнт температури у вологій області відсутній, приймається, що частинка
прогріта рівномірно до температури фазового переходу. З часом в сухій області

()rR формується температурне поле, яке описується законами теплопровідності
[210]. Всі дифузійні, конвекційні та конденсаційні явища в сухій зоні враховуються
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введенням ефективного коефіцієнта теплопровідності, величина якого визначається
дослідним шляхом.

Рис. 5.5. Рух фронту випаровування в частинках [210]: а – сферичної форми,
б – циліндричної форми, в – плоскої форми; 1 – суха область, 2 – волога область
Система вихідних рівнянь включає рівняння теплопровідності в сухій зоні для
відповідного модельного тіла[210]:
для сферичних частинок в межах  ( )  r  R :

 d 2T 2 dT  dT
а 2 
,

r dr  d
 dr

(5.5)

для частинок циліндричної форми:

 d 2T 1 dT  dT
а 2 
,

r dr  d
 dr

(5.6)

для частинок плоскої форми в межах:
d 2T dT
а 2 
.
dh
d

(5.7)

Граничні умови третього роду на поверхні частинки сферичної або
циліндричної форми:



еф

dT
  Tс.а.  T (R).
dr r R

(5.8)

Розподіл температур в межах вологої області 0 r () є квазістаціонарним:
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dT
 0,
dr

dT
dr

 0 , T ( )  T f .

(5.9)

r  ( )

Для випадку плоскої частинки граничні умови матимуть наступний вигляд:
на поверхні частинки:

еф

dT
  Tс.а.  T ( H ),
dh hH

(5.10)

розподіл температур в межах вологої області 0  h   ( ) :

dT
dT
 0,
dh
dr

 0 , T ( )  T f .

(5.11)

h   ( )

Швидкість просування фронту випаровування визначається з рівняння
балансу тепла і вологи на межі фронту випаровування (умова Стефана):
для сферичної та циліндричної частинки [210]:

еф

d ( )
,
d

(5.12)

dT
d ( )
 rвипW0 сух
,
dr h ( )
d

(5.13)

dT
dr

 rвипW0 сух
r  ( )

для плоскої частинки:

еф

Для аналітичного розв’язання моделі застосовано наближений метод
Л. С. Лейбензона.
Нехтуючи періодом прогріву, припускаємо, що в певний момент часу на
поверхні сферичної частинки встановлюється температура Т(R)>Тf. Фронт
випаровування починає рухатися від поверхні до центру частинки. Закономірність
зміни вологовмісту частинки визначено із припущення, що рух фронту
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випаровування відбувається пропорційно зменшенню середнього вологовмісту
частинки [210]:
4
3

 сухW0  3

М
W ( )  вол 
4
М сух
 сух R 3
3

W 0 3
=
,
R3

(5.14)

де Мвол , М сух – маса вологи та сухого матеріалу частинки.
Відповідно до методу Лейбензона, для сферичних частинок приймемо в
рівнянні (5.5) T /  = 0, тоді розподіл температури в області  ( )  r  R буде
описуватися залежністю [210]:
T(r) = С 2 

С1
.
r

(5.15)

Константи інтегрування C1 і C2 визначено із граничних умов:

dT
dr


rR


Tс.а.  T ( R)  С12 
еф
R

T ( R )  С2 

С1
R2

T ( ( ))  T f  С2 

С1
 ( )



 T ( R )  T f  С1  С1 .
 ( ) R





(5.16)

В результаті спільного розв’язання рівнянь (5.16) отримано залежність (5.17)
для константи C1:

С1 

Tc.а.  Т f
1
1
1


R BiR  ( )

(5.17)

В результаті спільного розв’язання (5.12), (5.16) та (5.17) отримано
диференціальне рівняння розподілу температури в сухій області залежно від
координати фронту випаровування () [210]:
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dT
dr


r  ( )

Tс.а.  Т f
r W  d ( )
С1
1

  вип 0 сух
2
2
 ( )  ( ) 1  1  1
еф
d
R BiR  ( )

(5.18)

Після розподілення змінних отримано залежність в інтегральній формі [210]:

(Tс.а.  Т f )ефd 
1 1
1
   ( )2 ( 

)d ( )

0
R
rвипW0 сух
R BiR  ( )



(5.19)

Після інтегрування правої частини рівняння (5.19) в межах координат
переміщення фронту випаровування від R до (), а лівої частини – в межах часу
сушіння отримано залежність [210]:

 ( )3  ( )3  ( ) 2
R3
R3
R2
(Tс.а.  Т f )еф
= (


)( 
 ).
3R
3BiR
2
3R 3BiR 2
rвипW0  сух

(5.20)

У процесі сушіння частка вологи в частинці зменшується пропорційно до
переміщення фронту випаровування до центру частинки. Відповідно, залежність
зміни вологовмісту частинок W від переміщення фронту випаровування ()
визначено із залежності (5.14) [210]:

  R3

W
.
W0

(5.21)

Підставленням виразу (5.21) в рівняння (5.20) отримано рівняння, яке описує
залежність часу сушіння від вологовмісту сферичної частинки:
2
2
 = rвипW0 сух R ( W  1 W  1 ( W ) 3  1  1 ).

(Tс.а.  Т f )еф

3W0

3Bi W0

2 W0

6

3Bi

(5.22)

Аналогічно можна отримати розрахункове рівняння для випадку сушіння
циліндричної частинки [210]:
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2
2
1
 = rвипW0  сух R ( 1  1  ( W ) 3 ( 1  1 ln(W0 ) 3  1 )) ,

(Tс.а.  Т f )еф

4

2 Bi

W0

2 Bi

W

2

4

(5.23)

та для плоскої частинки:



rвипW0 сух Н
Н
W
W
((1 
(1  ))(1  ) .
(Tс.а.  Т f )
2еф
W0
W0

(5.24)

Найбільш адекватно дані рівняння описують умови сушіння, коли середня
швидкість руху фронту випаровування не перевищує швидкість встановлення
стаціонарного розподілу температури в сухій області. Якщо прийняти R як
визначальний розмір, то R2/a – характеристичний час встановлення температури в
сухій області, де а – коефіцієнт температуропровідності.
Із врахуванням залежностей (5.23) та (5.24) умова застосування представленої
моделі набуває наступного вигляду:
a

де
А

для

процесу

R2



або, (Tc.a.  Т f ) 

сушіння

rвипW0
А
cp

сферичних

(5.25)

часток

торфу

W
1 W 1 W 23 1
1
, для процесу сушіння циліндричних часток

 ( )  
3W0 3Bi W0 2 W0
6 3Bi

біомаси деревини А 

1
1
W 2 1
1 W 1 1

 ( )3 (
 ln( 0 ) 3  ).
4 2 Bi W0 2 Bi 2 W
4

За температур сушильного агента від 100 °С до 800 °С для більшості видів
біомаси і торфу за розміру частинок до 6 мм параметр A знаходиться в діапазоні 0,5–
0,1, відповідно, величини температуропровідності і відношення R2/ будуть одного
порядку, що є достатньою умовою застосування даної моделі для інженерних
розрахунків

високотемпературних

процесів

сушіння

поліфракційних

композиційних сумішей біомаси та торфу в технологіях виробництва пресованого
палива. Запропонована математична модель враховує найбільш характерні сторони
процесу високотемпературного сушіння частинок. Ряд припущень і невраховані
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фактори, такі як відсутність стадії прогріву, відхилення форми частинок від
сферичної або циліндричної, відсутність усадки та розпливання фронту
випаровування, неусталений стаціонарний режим розподілу температур в сухій
області і т. д., в реальних умовах можуть вносити в результати теоретичних
розрахунків похибку, що слід враховувати при застосуванні моделі.
Для перевірки адекватності математичної моделі проведено лабораторні
дослідження процесу сушіння частинок торфу і деревини розміром 4,5–5 мм з
початковим вологовмістом W0=1,1–1,2 кг вол. /кг с. р. [298]. Частинки заданого
розміру вводилися в сушильну камеру. Температура сушильного агента склала
120 °С і 140 °С. Швидкість сушильного агента в камері 3 м/с. Експериментальні
залежності та результати розрахунку процесу зневоднення за математичною
моделлю представлені на рис. 5.6. При розрахунку часу зневоднення використано
задача теплообміну вирішувалася відповідно методики, запропонованої в
роботі [296]. Гранична відносна похибка відхилення експериментальних і
розрахункових значень для довірчої ймовірності 0,95 склала 3 %. Досить висока
збіжність результатів спостерігалася при використанні в розрахунках для торфу
ефективного коефіцієнта теплопровідності в межах еф=0,1–0,11 Вт/(м∙К), для
деревини значення ефективного коефіцієнта теплопровідності знаходилося в
ширшому діапазоні еф = 0,12–0,2 Вт/(м∙К), що вимагало додаткових досліджень.
Як видно з експериментальних даних, ділянка прогріву не перевищує 1 % від
загального часу сушіння. Занижені, в порівнянні з табличними, значення
ефективних коефіцієнтів теплопровідності [31, 210] для сухої біомаси та торфу
свідчать про наявність внутрішніх фільтраційних явищ, які супроводжуються
термодифузією, а також впливом на процес осмотичних і адсорбційних сил, що
уповільнюють процес сушіння.
На

підставі

проведених

досліджень

можна

зробити

висновок

про

справедливість основних припущень, покладених в основу запропонованої
математичної моделі. Для широкого використання моделі постає завдання
уточнення значень ефективного коефіцієнта теплопровідності деревинної біомаси.
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Рис. 5.6. Кінетика сушіння частинок торфу (а) і частинок деревини (б): 1 –
температура сушильного агента 140 °С; 2 – температура сушильного агента 120 °С
(суцільна лінія – результати експерименту, маркер – результати розрахунку)
5.2.2. Дослідження ефективного коефіцієнта теплопровідності біомаси
деревини за умов високотемпературного зневоднення
В

підрозділі

5.2.1

представлено

математичну

модель

процесу

високотемпературного сушіння біомаси рослинного та деревинного походження та
торфу в технологіях виробництва пресованого палива. В моделі використовується
ефективний коефіцієнт теплопровідності сухої зони матеріалу (ЕКТ), який в
загальному випадку враховує явища термодифузії, конвективні струми в порах,
конденсацію парової фази. У першому наближенні допускається приймати
коефіцієнт теплопровідності сухого матеріалу. Але для підвищення точності
математичної моделі необхідно провести експериментальні дослідження величини
ефективного коефіцієнта теплопровідності, а також впливу температурного режиму
та властивостей біомаси деревини на його величину [253].
В дослідженнях як модельне тіло використано зразки плоскої форми та
залежність для кінетики сушіння плоских частинок (5.24), що дає змогу зменшити
похибку дослідження, пов’язану з впливом фактору форми.
Величину коефіцієнта тепловіддачі , який входить в рівняння (5.28),
визначено за критеріальними залежностями для умов конвективного поздовжнього
обтікання сушильним агентом пластини [253, 299]. В умовах експерименту
розрахункова величина тепловіддачі  знаходилась в діапазоні 38–76 Вт/(м2·К).
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Температура фазового переходу на межі сухої та вологої зони частинки приймалась
100 °С [253].
Об’єктом дослідження виступали зразки деревини сосни, енергетичної верби
і тополі плоскої форми з розмірами по довжині та ширині 10 мм. Товщина
досліджених зразків становила 2, 4, 6 мм. Вологовміст зразків складав 1,1–
1,2 кг вол./кг с.р. Густина зразків становила 520, 645 та 400 кг/м3 відповідно. Перед
сушінням зразки піддавалися ударному навантаженню з метою руйнування цілісної
структури клітин, що обумовлено припущеннями математичної моделі [253].
Проведено серію досліджень кінетики сушіння при поздовжньому обтіканні
зразків та побудовано експериментальні залежності W=f(τ) (рис. 5.7). В
дослідженнях температура сушильного агента знаходилась в інтервалі Тс.а. =140–
200 °С, швидкість сушильного агента становила: 1, 2, 3 та 4 м/с [253]. Проведено
розрахунок зміни вологовмісту в часі для умов експерименту за змінного значення
ЕКТ. Розраховано середнє значення відносної похибки результатів теоретичного
визначення вологовмісту та даних експерименту. З використанням методів
статистичного аналізу табличного процесора МS Excel виконано пошук значення
ЕКТ, яке відповідає мінімуму відносної похибки математичної моделі:

 (еф. ) 

100 N Wтеор (еф )  Wексп
 min

N 1
Wтеор (еф )

(5.26)

Результати дослідження занесені в табл. 5.1.
З аналізу експериментальних даних (рис. 5.7) встановлено, що зі збільшенням
температури процесу сушіння, швидкості сушильного агента та зменшенням
розміру частинки спостерігається наближення значення ЕКТ до значення
теплопровідності сухого матеріалу. В дослідженнях величина періоду прогріву для
температур 140, 160, 200 °С становила відповідно 4, 2, 1 % від загального часу
сушіння, що підтверджує правомірність попереднього припущення про можливість
не враховувати в математичній моделі ділянку прогріву частинок.
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Рис. 5.7. Вплив параметрів сушильного агента на кінетику сушіння біомаси:
а – сосна, б – верба, в – тополя
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В дослідженнях встановлено, що підвищення температури та швидкості
сушильного агента інтенсифікує зовнішній теплообмін, як наслідок, підвищується
щільність теплового потоку, а на межі фронту випаровування утворюється
надлишковий тиск, що сприяє видаленню парової фази та гальмує дифузію вологи
в матеріалі. Сукупність зазначених явищ відповідає умовам застосування
розробленої моделі процесу. Встановлено, що зі зменшенням температури
сушильного агента збільшується вплив внутрішніх дифузійних процесів, що може
призводити до розмиття межі фронту випаровування. Вказані явища впливають на
величину ЕКТ, що спостерігається в дослідженнях з мінімальними температурами
та швидкостями сушильного агента (табл. 5.1). Максимальний приріст ЕКТ в межах
досліджених діапазонів зміни параметрів не перевищує 10 %. Виключення
становить дослідження сушіння тополі (приріст становить 15 %).
Проведено статистичну оцінку [5, 6] можливості застосування в інженерних
розрахунках з використанням розробленої математичної моделі середнього
значення ЕКТ. Середнє значення ЕКТ за результатами узагальнення представленої
серії досліджень склало еф =0,222 Вт/(м·К). Середньоквадратична похибка склала
0,0038 Вт/(м·К), критерій Стьюдента становив 2,06, довірчий інтервал похибки з
імовірністю 95 % склав ±0,008 Вт/(м·К), що відповідає відносній похибці
середнього значення ЕКТ – 3,6 %. Оскільки відносна похибка середнього значення
ЕКТ не перевищує максимальну відносну похибку математичної моделі,
застосування середнього значення ЕКТ припустиме для використання в інженерних
розрахунках

високотемпературного

сушіння

біомаси

за

розробленою

математичною моделлю. Математична модель адекватно описує експериментальні
дослідження в усьому діапазоні зміни температури сушильного агента, товщини
зразків та виду біомаси. Максимальна похибка розрахунку за результатами
досліджень не перевищує 10 %.
На
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справедливість положень, покладених в основу розробленої математичної моделі.
Результати досліджень можуть бути використані для моделювання процесів
високотемпературного сушіння в аеродинамічних сушарках з метою їх оптимізації.
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Таблиця 5.1
Результати розрахунку ЕКТ та похибки математичної моделі.
Зразок
біомаси

Температура,
°С

Товщина
зразка,

d  2 H ,
мм
140
160

Швидкість
сушильного
агента,
м/с

Ефективний коефіцієнт Відносна
теплопровідності
похибка
моделі,
еф , Вт/(м·К)
%

3
2
1
2
4

Сосна
200
4
6

3

140
3

160
2

1
2
4

Верба
200
4
6
140
160

3

3
2

Тополя

200

Середнє
значення
теплопровідності

5.2.3.

1
2
4
4
6
ефективного

3
коефіцієнта

0,238
0,221
0,216
0,228
0,219
0,215
0,213
0,208

6,4
5,4
4,7
5,03
4,6
5,9
3,9
5,6

0,225

9,5

0,216
0,212
0,222
0,216
0,21
0,205
0,194
0,26
0,237
0,221
0,243
0,235
0,21
0,212
0,2

8,5
6,13
8,3
6,23
8,9
8,7
5,7
5,2
3,9
7,6
3,8
3,5
5
3
4,8
0,222

Розроблення математичної моделі тепломасообміну в умовах

високотемпературного

сушіння

поліфракційної

однокомпонентної

або

композиційної суміші біомаси та торфу в аеродинамічних сушарках
Математична модель кінетики процесу сушіння частинок композиційної
суміші у потоці сушильного агента повинна включати рівняння руху частинки з
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урахуванням зміни її маси, рівняння, що описують кінетику процесу сушіння, а
також рівняння, що описують зміну параметрів стану сушильного агента. Для
чисельного моделювання потоку сушильного агента із твердими включеннями
застосовано Ейлерово-Лагранжевий підхід до опису зазначеного двофазного
потоку [213, 300]. Рівняння, яке описує інтенсивність видалення вологи з частинок
торфу і біомаси заданої фракції в умовах високотемпературного сушіння, отримано
методом поділу змінних і диференціюванням за часом залежностей (5.22–5.24).
Для частинок торфу рівняння кінетики сушіння має наступний вигляд:



12еф,т (Т с.а.  Т f ) 
dWтi
1


,
2
d
rвип  т.сух di
 ( Wтi ) 1/ 3  2  1
 Wт 0
Bi 

(5.27)

для частинок деревини та біомаси, близьких за формою до циліндричної:




16  еф, б (Т с.а.  Т f )
dWбi
1

,

2
d
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 Wб 0
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(5.28)

для частинок біомаси, близьких за формою до плоскої:
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  1
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де Bi 

(5.29)

 i di
– критерій Біо,  – геометричний фактор форми, який для частинок
'еф

2
біомаси визначався за формулою   2 , 62 (Ф ) 3 , Ф  li / d i , l i – довжина частинок

(2  Ф )

окремої фракції [302], для частинок торфу = 1,1 відповідно до рекомендацій [301].
Коефіцієнти тепловіддачі, що входять до критерію Біо, визначалися
відповідно за критеріальними рівняннями [302, 303], в залежності від значення
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критерію Рейнольдса. В сухій області частинки можуть виникати конвективні
потоки парогазової суміші і конденсаційні явища, що істотно збільшує роль
конвективного теплообміну. Для спрощення математичного опису процесу
теплопереносу в модель введено показник ЕКТ еф для окремого компонента
суміші, який враховує всі види теплообміну в сухій області. Величину ЕКТ
визначено методом розв'язання оберненої задачі за кінетичними залежностями
зневоднення окремих компонентів суміші з урахуванням форми частинок, як
показано в розділі 5.2.2. Значення ЕКТ в даній роботі приймалися постійними для
окремого компонента суміші, відповідно до рекомендацій підрозділів 5.2.1 та 5.2.2.
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 [304]:
d Wi  1Viу 
d



3 с.а (Vс.а  Viу ) Vс.а.  Viу
4  сух d екв .i

 (1  Wi ) g 

1 dp
,
 сух dy

(5.30)

де Viу ,Vс.а.– відповідно швидкість частинок окремої фракції окремого компонента
композиційної суміші та сушильного агента, м/с;  – коефіцієнт аеродинамічного
опору частинки, який залежить від форми частинки, числа Рейнольдса і
концентрації частинок в потоці; dекв.i – еквівалентний діаметр частинки, м.
Величину аеродинамічного опору, що входить в рівняння (5.30), розраховано
відповідно до рекомендацій [303]:
для сферичних частинок:

  k1  k 2  (0,462 
для циліндричних частинок (волокнистих часток):

30
),
Re
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ущільнення
руху
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11,4
– динамічний фактор форми [301].
  12,4 


Для розрахунку гідродинаміки руху частинок в ролі визначального розміру
застосовано еквівалентний діаметр частинки [214]. Верифікація розрахункових
значень коефіцієнтів аеродинамічного опору для частинок рослинної біомаси
проведена шляхом порівняльного аналізу швидкостей початку псевдозрідження,
визначених з рівняння (5.34), та за емпіричною формулою С. Н. Свєткова [302].
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. Дане
припущення може бути застосовано у разі, коли теплові втрати в навколишнє
середовище в апараті не перевищують 10 %, що підтверджено промисловими
випробуваннями [31, 214, 213]:

Т с.а.  Т с.а.0

N
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K
W
K бiWбi  
тi
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i 1
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Wб 0 
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i 1
 Х   тW т 0  1 
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 K бiW бi


i 1
  Wб 0 1   т 1 
Wб 0







 ,



(5.31)

(5.32)

де N, M – кількість фракцій торфу і біомаси за результатами ситового аналізу; K тi ,
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K бi – масова частка частинок торфу і біомаси заданої фракції в межах одного

компоненту; с p, с.а. – 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 [213, 304]:

Vс.а.  Vс.а.0

(0,622  Dс.а. )(273  Т с.а. )
,
(0,622  Dс.а .0 )(273  Т с.а.0 )

(5.33)

де Т с.а.0 , Vс.а.0 , Dс.а.0 , Т с.а. , Vс.а. , Dс.а. – 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. Динаміка
руху несферичних частинок розраховувалася за рівняннями для сферичних тіл з
урахуванням фактору форми при розрахунку коефіцієнта аеродинамічного опору.
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 d i в контрольному об'ємі знаходився,
виходячи з припущення, що в межах розглянутої елементарної ділянки сушарки dl
швидкість окремої фракції частинок суміші змінюється від Vi до Vi 

Vi
лінійно
 i

[213, 304]:

2

 (V i  V i 
d i 

V i
 i

2  V i
 dl )
 i

,

(5.34)
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де Vi – швидкість частинки композиційної суміші на вході в контрольний об’єм;

Vi  i – прискорення частинки в межах контрольного об’єму; dl – висота
лінійного контрольного об’єму при постійному перетині апарату.
Для перевірки адекватності моделі проведено розрахунки кінетики сушіння
композиційної суміші. В розрахунках прийнято вихідні дані, що відповідають
умовам технології виробництва торф'яних брикетів [31] та пресованого біопалива:
Тс.а.0= 800 С, вологовміст торфу та біомаси Wт 0 = Wб 0 =1,0 кг вол./кг с. р.,
співвідношення

витрати

сухої

речовини

до

сухого

сушильного

агента

Х=0,4 кг с. р./кг с. пов швидкість сушильного агента Vг 0 =25 м/с, діаметр корпусу
сушарки

Dкорп=0,2

м,

початковий

вологовміст

сушильного

агента

Dс.а.0=0,025 кг вол./кг с. р., Композиційна суміш формувалася з торфу і деревної
соснової біомаси після першої і другої стадій подрібнення в молоткових дробарках.
Вміст торфу в суміші становив  т = 60 %.
Гранулометричний склад компонентів суміші наведено в таблиці 5.2. Як
видно із таблиці 5.2, суміш після другої стадії подрібнення відрізняється
збільшенням частки фракції 0–2 мм, що позитивно позначається на кінетиці
сушіння [213, 304].

Таблиця 5.2
Гранулометричний склад компонентів суміші з урахуванням стадій
подрібнення K тi , K бi , %
Середній розмір фракції, мм
Компонент композиційної
суміші

0–0,5
(0,25)

0,5–2
(1,0)

2–4
(3,0)

4–8
(6,0)

0,11

0,33

0,24

0,18

0,25

0,56

0,17

0,02

Деревина, 1 стадія подрібнення

0,04

0,48

0,32

0,16

Деревина, 2 стадії подрібнення

0,23

0,64

0,11

0,02

Торф фрезерний,
подрібнення

1

стадія

Торф фрезерний,
подрібнення

2

стадії
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Для перевірки адекватності моделі за F- критерієм [303] 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 «БРИКЕТЦЕНТР», пгт. Сосниця, Чернігівської області. Результати розрахунків наведені в
табл. 5.3.

Таблиця 5.3
Розрахунок критерію Фішера

L, м

Tроз, °С

Тсер, °С

Середньоквадратична
похибка, S,
°С

2

465

456

11

4

407

420

16,8

5

390

380

13,2

L, м

Wроз,
кг / кг
с.р.

Wсер,
кг / кг
с.р.

S, кг / кг с.р.

2

0,56

0,63

0,1

4

0,495

0,55

0,08

5

0,47

0,4

0,1

Критерій
Cтьюдента
t,

Довірчий
інтервал
Т ,

Розрахункове
значення
критерію
Фішера, Fpозр

Табличне
значення
критерію
Фішера,
Fтабл

4,54

5,79

Fpозр

Fтабл

3,64

5,79

30,536
2,776

46,6368
36,6432

t,

 Wсер,
кг / кг с.р.
0,278

2,776

0,222
0,278

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 [213,
304].
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Обґрунтування

конструкції

та

режимних

параметрів

енергоефективних аеродинамічних сушарок за результатами математичного
моделювання кінетики високотемпературного сушіння поліфракційних
сумішей
Відповідно до положень математичної моделі тепломасообміну в умовах
високотемпературного

сушіння

поліфракційної

однокомпонентної

або

композиційної суміші, розроблено алгоритми розрахунку параметрів процесу
сушіння в системі програмування Visual Basic. Проведено розрахунок кінетики
сушіння однокомпонентної та композиційної поліфракційної суміші [211, 213, 304].
В розрахунках за математичною моделлю були прийняті вихідні дані, що
відповідають умовам технологій виробництва ПТТ та ПТБ [4]: температура
сушильного агента Тс.а.0=400–800 С, вологовміст торфу та біомаси Wт 0 = Wб 0
=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 Vг 0 =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.
За результатами розрахунків (табл. 5.4, рис.5.8–5.10) показано, що при
одностадійному подрібненні як у випадку сушіння однокомпонентних так і
композиційних поліфракційних сумішей торфу і біомаси деревини через завеликий
розмір частинок та низьке середнє напруження за випареною вологою кінцевий
вологовміст суміші не досягає рекомендованих значень.
Середній вологовміст однокомпонентної поліфракційної суміші як торфу, так
і деревини після одностадійного подрібнення на виході із сушарки довжиною 30 м
досягав

значення

Wсер=0,28–0,34 кг вол./кг с. р.

(табл. 5.4, рис.5.8, 5.9),

а

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
рекомендованих значень вологовмісту.
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Введення двостадійного подрібнення за рахунок зменшення середнього
розміру фракції дає змогу в процесі сушіння зменшити середній вологовміст до
0,18–0,22 кг вол./кг с. р., але вологорізниця залишається на попередньому рівні.
Встановлено, що найбільш ефективно працюють перші 5–7 м робочої
довжини сушарки – «ділянка розгону», де середнє напруження за випареною
вологою становить Q>1000 кг вол./м3, далі на «ділянці стабілізації» воно знижується
до 100–200 кг вол./м3. Високі значення температури і відносної швидкості
обумовлюють на «ділянці розгону» великі значення коефіцієнтів теплообміну.
Інтенсивне випаровування вологи з поверхневих шарів частинок веде до
адіабатичного зниження температури сушильного агента, а також його швидкості.
Високі швидкості частинок на «ділянці стабілізації» призводять до зниження
відносної швидкості, що на фоні падіння температури і швидкості сушильного
агента веде до зниження інтенсивності зовнішнього теплообміну і уповільнення
процесу сушіння. Слід зазначити, що інтенсивність сушіння біомаси на «ділянці
розгону» в 1,5–3 рази вище ніж при сушінні торфу. Це можна пояснити високими
значеннями ефективного коефіцієнта теплопровідності біомаси і тепловіддачі на
«ділянці розгону» [213, 304].
Таблиця 5.4
Показники ефективності роботи сушарки за різного складу сировини
Сировина
Торф фрезерний, 1 стадія
подрібнення.
Торф фрезерний, 2 стадії
подрібнення.
Деревина,
1
стадія
подрібнення.
Деревина,
2
стадії
подрібнення.
Торф фрезерний, 40 %
Деревина, 60 %, 1 стадія
подрібнення.
Торф фрезерний, 60 %
Деревина, 40 %, 1 стадія
подрібнення.

Витрата теплоти на
кг випареної вологи,
кДж / кг
4738

Продуктивність за
кінцевим продуктом,
т с.р. / год
1,111

Кінцевий
вологовміст, %

3820

1,058

23,5

4044

1059

27,6

3587

0,976

17,6

4170

1,080

30

4270

1,093

31,7

33,7
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Рис. 5.8. Залежність зміни по довжині сушарки вологовмісту сировини,
температури сушильного агента та напруження за випареною вологою для
однокомпонентної поліфракційної суміші торфу фрезерного: а – першої стадії
подрібнення; б – другої стадії подрібнення: Т(6) – 6 мм; Т(3) – 3 мм; Т(1) – 1 мм;
Т(0,25) – 0,25 мм

Рис. 5.9. Залежність зміни по довжині сушарки вологовмісту сировини,
температури сушильного агента та напруження за випареною вологою для
однокомпонентної поліфракційної суміші деревини: а – першої стадії подрібнення;
б – другої стадії подрібнення; Д(6) – 6 мм; Д(3) – 3 мм; Д(1) – 1 мм;
Д(0,25) – 0,25 мм
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Рис. 5.10. 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 – вміст торфу в суміші

т = 40 %; б – вміст торфу в суміші т = 60 %; Т(6) – 6 мм;

Т(3) – 3 мм; Т(1) – 1 мм; Т(0,25) – 0,25 мм; Д(6) – 6 мм; Д(3) – 3 мм; Д(1) – 1 мм;
Д(0,25) – 0,25 мм
Зниження середнього дисперсного складу суміші і збільшення частки фракції
з розміром менше ніж 1 мм позитивно впливають на кінетику сушіння. Проведено
розрахунки для композиційної суміші, компоненти якої пройшли двостадійне
подрібнення в молоткових дробарках. Фракційний склад суміші після подрібнення
представлено в табл. 5.2. Як видно з рис. 5.8,б, 5.9,б, зниження частки крупної
фракції в суміші вплинуло на кінетику сушіння всіх фракцій, а середній вологовміст
знизився до 0,176–0,235 кг вол./кг с. р. Однак пофракційна різниця вологовмісту
збільшилася до 0,68 кг вол./кг с. р. Введення в сушарку більшої кількості
мікрофракції призводить до інтенсивного падіння швидкості і температури
сушильного агента на «ділянці розгону» сушарки. Що вплинуло на збільшення
кінцевого вологовмісту великих фракцій, наприклад для di=6 мм на 0,08–
0,10 кг вол./кг с. р. У табл. 5.5 наведений час перебування частинок композиційної
суміші різного фракційного складу. Як бачимо, час перебування коливається в
інтервалі 1,4–4,2 с, причому падіння швидкості сушильного агента на початковій
ділянці призводить до збільшення часу перебування частинок в сушильному апараті
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на 20 %. Час перебування частинок di=6 мм всього в 2 рази вище, ніж дрібної фракції
di= 0,25 мм, що потребує пошуку способів збільшення часу перебування в апараті
великих фракцій, або необхідно вжити заходів для видалення крупних частинок із
суміші на стадії подрібнення.
Використання технологічної ділянки стабілізації вологості композиційної
суміші після стадії сушіння дасть змогу вирішити проблему різниці пофракційного
вологовмісту, чому в подальшому будуть присвячені окремі дослідження, які не
увійшли в цю роботу.

Таблиця 5.5
Час перебування частинок композиційної суміші в сушарці, с
Середній розмір фракції
торфу, мм
0–0,5
0,5–2 2–4
4–8
(0,25)
(1,0) (3,0) (6,0)

Початкові умови
Одностадійне подрібнення,
Vс.а. 0 =25 м/с
Двостадійне подрібнення
Vс.а. 0 =25 м/с
Одностадійне подрібнення
Vс.а. 0 =14 м/с

Середній розмір фракції
біомаси деревини, мм
0–0,5
0,5–2
2–4
4–8
(0,25)
(1,0)
(3,0) (6,0)

1,5

1,72

2,44

3,4

1,41

1,82

2,48

3,35

1,9

2,1

3,0

4,2

1,8

2,2

3,1

4,2

3,77

4,63

10,0

40,3

3,88

5,39

10,3

33,6

Досліджено вплив концентрації дисперсної фази в сушильному агенті і
швидкості сушильного агента на кінетичні закономірності сушіння. Проведено
розрахунки для композиційної суміші після першої стадії подрібнення (рис. 5.11).
Концентрація дисперсної фази в сушильному агенті змінювалася в розрахунках в
межах Х=0,2–0.6 кг с.р./кг сух. пов. Зниження концентрації дисперсної фази в
сушильному агенті на 0,05 кг с.р./кг сух. пов. дає змогу знизити кінцевий
вологовміст

суміші

на

0,075

кг

вол./кг с.р.,

а

при

концентрації

Х=0,2 кг с. р./кг сух. пов. вологовміст досягає значення 0,2 кг вол./кг с. р., проте
продуктивність сушарки за сухим продуктом знижується в 2 рази, що істотно
обмежує застосування даного способу зниження кінцевого вологовмісту суміші
лише тими випадками, коли стадія сушіння не лімітує продуктивність всієї лінії
[213, 304, 305].
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Встановлено, що зменшення швидкості у висхідних каналах багатосекційної
аеродинамічної сушарки дає змогу реалізувати в апараті гравітаційно-сепараційний
ефект і забезпечити збільшення часу перебування в сушарці саме крупних вологих
часток. Реалізація зазначеного ефекту можлива шляхом розширення висхідних
каналів сушарки. При збільшенні діаметра апарату з 0,25 м до 0,5 м початкова
швидкість сушильного агента при постійній об'ємній витраті змінювалася в
діапазоні від 35 м/с до 10 м/с.

Рис. 5.11. Вплив параметрів процесу сушіння композиційної суміші фрезерного
торфу з вмістом деревини сосни 40% на кінцевий вологовміст сировини, питомі
витрати теплоти та продуктивність сушарки за сухою речовиною
При початковій швидкості 16 м/с середній вологовміст суміші досягав
значення 0,2 кг/ кг с. р. на виході із сушарки довжиною 30 м, а при швидкості 14 м/с,
що відповідає діаметру сушарки 400 мм, середній вологовміст суміші досягав
значення 0,2 кг/кг с. р. при довжині сушарки 20 м. Продуктивність сушарки за сухим
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продуктом в останньому випадку становила 980 кг/год. Як видно із табл. 5.3 та
рис. 5.12, час перебування в сушарці крупної фракції di=6 мм збільшується в
останньому випадку на порядок, в той час, як для фракції di=0,25 мм – всього в 2,5–
2,75 раза, що підтверджує по суті реалізацію ефекту гравітаційної сепарації за часом
перебування, коли збільшується час перебування в апараті крупних та вологих
частинок, які потребують більшого часу на сушіння [213, 304].
Досліджено вплив початкової температури та вологовмісту сировини на
показники кінцевого середнього вологовмісту сировини, питомих витрат теплоти та
продуктивності сушарки за сухою речовиною. Показано, що коливання початкового
вологовмісту в межах 20 % веде до зростання кінцевого вологовмісту на 34 % при
зменшенні питомих витрат теплоти на випаровування на 12 %. Зменшення
початкової температури сушильного агента в 2 рази веде до підвищення кінцевого
вологовмісту сировини в 2,2 раза, але витрата теплоти на випаровування
зменшується на 16 %.
Узагальнення результатів досліджень показало, що найбільш ефективною за
показниками вологовмісту, питомої витати теплоти на випаровування та
вологорізниці є реалізація гравітаційно-сепараційного ефекту шляхом розширення
висхідних каналів багатосекційної аеродинамічної сушарки. Проведені розрахунки
показали (рис. 5.12, табл. 5.6), що запропонована конструкція забезпечує зниження
витрат теплоти на випаровування до 15 %, що становить 3600 кДж/кг вол. з
одночасним зниженням вологовмісту суміші до 0,19 кг вол./кг с.р. та мінімальною
вологорізницею на рівні 0,36 кг вологи/кг с. р.
З огляду на те, що найбільш інтенсивно процес сушіння протікає на ділянці
труби довжиною 5–7 м (рис. 5.8–5.10), та враховуючи, що наявність мікрофракції в
потоці в результаті інтенсивного видалення вологи призводить до суттєвої втрати
температурного потенціалу сушильним агентом на початковій ділянці сушарки,
проведені розрахунки варіанту схеми комбінованого руху сушильного агента та
сировини для випадку руху сушильного агента по секціях 2–3–4–1 та послідовного
руху сировини (рис. 5.13, 5.14,а, табл. 5.6).

276
Рис. 5.12. Залежність зміни по довжині
сушарки з розширенням висхідних
каналів до 0,4 м вологовмісту сировини,
температури сушильного агента та
напруження за випареною вологою для
композиційної поліфракційної суміші
торфу і деревини першої стадії
подрібнення ( т = 60 %): Т(6) – 6 мм;
Т(3) – 3 мм; Т(1) – 1 мм; Т(0,25) – 0,25 мм;
Д(6) – 6 мм; Д(3) – 3 мм; Д(1) – 1 мм;
Д(0,25) – 0,25 мм
Інтенсифікація гідродинамічного режиму на початковій ділянці труби,
використання на початку сушіння сушильного агента з низьким потенціалом для
підсушування переважно дрібної фракції дає змогу частково вирівняти напруження
за випареною вологою по довжині сушарки та досягти зниження кінцевого
вологовмісту суміші на 16 % та енерговитрат на сушіння на 10 % в порівняння з
варіантом, представленим на рис. 5.10,б.
Рис. 5.13. Комбінована
схема чотирьохсекційної
аеродинамічної сушарки з
послідовним рухом
матеріалу та комбінованим
рухом сушильного агента
по секціях 2–3–4–1
Схема з комбінованим рухом матеріалу по секціях 2–1–3–4 та комбінованим
рухом сушильного агента по секціях 3–4–1–2 (рис. 5.14,б, 5.15, табл. 5.6), за рахунок
вирівнювання напруження за випареною вологою по довжині сушарки, забезпечує
зниження кінцевого вологовмісту суміші на 22 % та енерговитрат на сушіння на
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12 % в порівняння з варіантом, представленим на рис. 5.10,б, але суттєво ускладнює
конструкцію сушарки, оскільки при цьому збільшується гідравлічний опір системи.
Поєднання конструкційних рішень схеми з розширенням висхідних каналів та
схеми з комбінованим рухом сушильного агента (рис. 5.16) за результатами
розрахунків

дає

можливість

отримати

значення

вологовмісту

сировини

0,16 кг вол./кг с.р. та пофракційну вологорізницю суміші не більше 0.3 кг вол./кг
с.р. (рис. 5.17,а, табл. 5.6). Зниження енерговитрат становило 22 % в порівнянні з
варіантом, представленим на рис. 5.10,б. Дане технічне рішення достатньо просте в
реалізації.
Близьких до попередніх результатів за показниками кінцевого вологовмісту
та питомих витрат теплоти на випаровування можна досягти за рахунок поєднання
стадій сушіння з проміжною стадією подрібнення (рис. 5.18) [257, 304, 305]. За
результатами розрахунків (рис. 5.17,б, табл. 5.6), вказана схема забезпечує вже після
другої секції кондиційну вологість сировини, зниження кінцевого значення
вологовмісту сировини на 53 % та пофракційну вологорізницю суміші не більше
0,4 кг/кг с. р., зниження енерговитрат на 18 % в порівнянні з варіантом,
представленим на рис. 5.10,б.
Таблиця 5.6
Показники ефективності роботи комбінованих схем аеродинамічних сушарок
Витрата
теплоти на кг
випареної
вологи, кДж/кг

Продуктивність за
кінцевим
продуктом, т
с.р./год

Кінцевий
вологовміст, %

З розширенням висхідних каналів

3600

980

0,19

З комбінованим рухом сушильного
агента по секціях 2-3-4-1
З комбінованим рухом матеріалу по
секціях 2 - 1 - 3 - 4 та комбінованим
рухом сушильного агента по
секціях 3-4-1-2
З розширенням висхідних каналів
та комбінованим рухом сушильного
агента по секціях 2-3-4-1
З проміжною стадією подрібнення

3890

1080

0,27

3815

1040

0,255

3350

1000

0,16

3510

980

0,15

Конструкція сушарки
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Рис. 5.14. Залежність зміни по довжині сушарки вологовмісту сировини,
температури сушильного агента та напруження за випареною вологою для
композиційної суміші торфу і деревини першої стадії подрібнення: а – схема з
комбінованим рухом сушильного агента; б – схема з комбінованим рухом
сушильного агента та сировини: Т(6) – 6 мм; Т(3) – 3 мм; Т(1) – 1 мм;
Т(0,25) – 0,25 мм; Д(6) – 6 мм; Д(3) – 3 мм; Д(1) – 1 мм; Д(0,25) – 0,25 мм
Рис. 5.15. Комбінована схема
чотирисекційної аеродинамічної
сушарки з комбінованим рухом
матеріалу по секціях 2–1–3–4 та
комбінованим рухом сушильного
агента по секціях 3–4–1–2
Рис. 5.16. Комбінована схема
чотирисекційної аеродинамічної
сушарки з розширенням висхідних
каналів та комбінованим рухом
сушильного агента по секціях
2–3–4–1
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Рис. 5.17. 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: Т(6) – 6 мм;
Т(3) – 3 мм; Т(1) – 1 мм; Т(0,25) – 0,25 мм; Д(6) – 6 мм; Д(3) – 3 мм; Д(1) – 1 мм;
Д(0,25) – 0,25 мм

Рис. 5.18. Комбінована
схема чотирьох секційної
аеродинамічної сушарки з
проміжною стадією
подрібнення
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За результатами проведеного аналізу зміни пофракційного та середнього
вологовмісту суміші, а також показників роботи сушарки рекомендовано при
проєктуванні сушильного комплексу використовувати гранично низькі швидкості
сушильного агента, які забезпечують стійкий режим пневмотранспорту суміші,
орієнтуватися на багатосекційні конструкції із комбінованою подачею сушильного
агента та розширенням висхідних каналів або на сушарки із суміщенням стадії
сушіння з проміжною стадією подрібнення, максимально зменшувати частку
крупної фракції в суміші (di>1) за рахунок використання двох і більше стадій
подрібнення.

Дослідження
поліфракційних

режимів

сумішей

в

високотемпературного

барабанній

сушарці

з

сушіння

використанням

напівемпіричної моделі сушіння
Аналіз наявних моделей сушіння та обґрунтування вибору математичної
моделі на базі кінетичного рівняння сушіння дисперсних матеріалів в барабанній
сушарці,

яка

може

бути

використана

для

дослідження

та

розробки

енергоефективних режимів та заходів регулювання продуктивності барабанної
сушарки комплексу виробництва композиційного біопалива при змінних
параметрах вихідної суміші, виконано в розділі 1.
Напівемпірична модель [30, 200] включає наступні кінетичні рівняння (5.35–
5.38) сушіння подрібненої біомаси в барабанній сушарці:

GM

Tс.а.к  30
2
0 , 425
2
 (  c.aVc.a ) Dкорп
Т с.а.0 ,
Т с.а.0  Tс.а.к  10

(5.35)

0 , 34


Wк
n2 a n
0 , 39 0 , 39 
 (
1360  L 
) Dкорп sin  b
 W0 (W0  Wк )  1800
M
A0.34 d 0, 526 (  c.aVc.a ) 0,136

1

сер

(5.36)
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де G – продуктивність апарата за сухим матеріалом, кг/год; Тс.а.0 ,– температура
сушильного агента на вході та виході з апарату відповідно, °С; Vс.а. – масова
швидкість сушильного агента, кг/(м2·с); с.а. – густина сушильного агента, кг/м3;
Vс.а. – швидкість сушильного агента, м/с; Dкорп. – внутрішній діаметр сушарки, м;

 – коефіцієнт заповнення сушарки, %; L – довжина барабану, W0 ,Wк – початковий
та кінцевий вологовміст біомаси, %; n – частота обертів барабану, об/хв;  – кут
нахилу барабану, град; dсер – середній розмір (еквівалентний) діаметр часток
сировини, який визначається за результатами ситового аналізу, мм.
Час перебування часток заданого фракційного складу в сушильному
барабані  , хв, визначається за залежністю (5.37):
2
  47,1  Dкорп
  L  G

(5.37)

Температура відпрацьованого сушильного агента визначається в результаті
спільного розв’язанням рівняння (5.37) та рівнянь (5.35–5.36) методом послідовних
ітерацій [30, 200]:

Т с.а.0  Tс.а.к
W  Wк
W  100
 0,713 0
 0,00038  ср.м (Tс.а.к  30) 0
100
100
Tс.а.к  30
0,425
М  Т с.а.0
Т с.а.0  Tс.а.к  10

(5.38)

де с р.м – теплоємність матеріалу при середніх значеннях його температури та
вологості, кДж/кг·°С.
В роботі [200] наводяться залежності для визначення коефіцієнтів a, a1, b,
отримані на основі досліджень ЦНДІФ процесу сушіння подрібненої деревини. З
достатнім наближенням ці залежності можуть бути використані для розрахунку
процесу сушіння композиційних сумішей подрібненої біомаси.
Критерієм енергетичної ефективності режиму сушіння прийнято питомі
витрати теплоти на кілограм випареної вологи Qпит, (5.39) [30, 200].:
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Qпит  1,05  (Qмат  Qсуш  Qс.а. ) / Gвол

де

(5.39)

Qмат – втрати теплоти з висушеним матеріалом; кДж/год; Q вип – кількість

теплоти на випарювання вологи, кДж/год; Q с.а. – втрати теплоти з відпрацьованим
сушильним агентом, кДж / год; G вол – кількість випареної вологи, кг/год.
Складові енергетичних витрат на процес сушіння розраховані за рівняннями
(5.40 – 5.42) [30, 200]:
Qмат  G

100  Wк
ср.м (Tс.а.к  30)
100

2
Qвип  900Dкорп
c.aVc.a ср.с.а. (Tс.а.к  Т с.а.0 )

Qс.а . 

W0  Wк
G  (2480  1,85Tс.а.к )
100

(5.40)

(5.41)

(5.42)

Продуктивність за випареною вологою розраховано згідно з рівнянням (5.43):

Gвол 

W0  Wк
G
100

(5.43)

Критерієм інтенсивності процесу прийнято питому продуктивність за
випареною вологою з одиниці об’єму барабана qпит, кДж/м3 [30, 200]:

qпит 

4Gвол
D 2 L

(5.44)

Розв’язання системи рівнянь (5.35–5.44) при змінних початкових параметрах
вологості та середнього розміру композиційної суміші дозволяє за умови постійної
вологості кінцевого матеріалу отримати комплекс даних, що характеризують
процес сушіння композиційної суміші біомаси деревинного та рослинного
походження [30, 200].
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Як зазначалося раніше, більшість ліній виробництва біопалива обладнані
сушарками комплексу виробництва трав’яного борошна типу АВМ-0,65 або
АВМ- 1,5 та їх модифікаціями з продуктивністю за сухим продуктом G = 1 т/год,
для яких характерні габаритні розміри барабану: діаметр D = 1,2–1,6 м, довжина
L= 8–12 м. Проведено теплотехнічний аналіз з використанням наведеної моделі для
сушарки комплексу СК-3, близької за конструкцією до АВМ та виготовленої за
проєктною документацією компанії ТОВ «БМ-ІНЖИНІРІНГ» заводом ТОВ БМЗ
«ПРОГРЕС»,

м.

Запоріжжя,

на

замовлення

ТОВ

«Центр

«Технології

деревообробки» (додат. М, П, акт впровадження від 18.04.20). Сушарка має
наступні конструкційні розміри: робочий діаметр барабану Dкорп = 1,7 м, довжина L
= 11 м, лопатеві розподіляючі пристрої – 36 од. (додат. М) [30, 200]
Теоретично досліджено вплив вологості та середнього дисперсного складу
суміші на продуктивність барабанної сушарки СК-3, установленої з додатним кутом
нахилу 3°, кількість обертів становила n=4 об./хв, початкова температура
сушильного агента становила Тс.а.=250 °С. Результати розрахунків представлені на
рис. 5.19,а. Як видно, збільшення вологості сировини з середнім розміром фракції
dсер=2 мм з 50 до 70 % призводить до зменшення продуктивності барабанної
сушарки за сухим продуктом майже в 2 рази, а коливання середнього розміру
фракційного складу вбік зростання в межах одного порядку веде до зменшення
продуктивності до 50 %. Водночас зменшення середнього розміру сировини на
порядок дає змогу підвищити ефективність використання сушильного агента та
підвищити продуктивність барабанної сушарки майже на 50 %. Цей метод
інтенсифікації потребує в технологічній лінії залучення способів регулювання
дисперсного складу, що може бути виконано за рахунок регулювання ступеня
подрібнення.

Метод

може

бути

реалізований

залученням

додаткового

подрібнюючого обладнання або регулюванням фракційного та компонентного
складу композиційної суміші шляхом збільшення частки МА складової. При
вологості сировини більше ніж 57 % даний метод не дає можливості досягнути рівня
продуктивності за сухим продукту G=1 т/год [30].

284

Рис. 5.19. Залежність продуктивності барабанної сушарки СК-3 від початкової
температури сушильного агента та початкових параметрів сировини:
вологість сировини 40–70 %, середній розмір фракції суміші 0,5–5 мм
Проведено

розрахунок

продуктивності

сушарки

залежно

від

зміни

температури сушильного агента в діапазоні 250–400 °С (рис. 5.19,а–г). Показано,
що залучення температурної інтенсифікації процесу сушіння не повною мірою
може забезпечити вихід апарату на номінальну продуктивність G=1 т/год. З
рис. 5.19,а–г видно, що зі збільшенням температури інтенсивно зростає
продуктивність для сировини з вологістю 40–55 %. Для сировини з вологістю 50 %
збільшення продуктивності при збільшенні температури до 250–400 °С становить в
середньому 20 %, середній приріст підвищення продуктивності за рахунок
температурної інтенсифікації становить від 6 до 15 % на кожні 50°С в залежності
від вологовмісту сировини. Зміна середнього розміру фракції в межах дослідженого
діапазону dсер=0,5– 5,0 мм становить в середньому 55 %. Суміщення обох методів
забезпечує на даному етапі найвищий ефект регулювання продуктивності в межах
75%. Та навіть при дії суміщеного впливу температури та дисперсного складу на
процес сушіння в барабанній сушарці забезпечити номінальну продуктивність
сушарки 1 т/год, як видно з рис. 5.19,г, не завжди вдається. Розглядаючи додаткові
методи інтенсифікації процесу сушіння слід виходити з того, що в барабанній
сушарці відбуваються два види теплообміну – конвективний та кондуктивний. Як
відомо [30, 200, 306], у барабанних сушарках кількість теплоти, що передається
конвекцією, майже в 20 раз вище. Відповідно, основною задачею інтенсифікації є
такий перерозподіл сировини в апараті, який забезпечує збільшення площі контакту

285
між сировиною та сушильним агентом. Згідно з результатами досліджень ЦНДІФ
[30, 200], встановлення барабану з кутом нахилу в сторону завантаження веде до
збільшення циклів конвективного сушіння крупніших частинок сировини,
підвищення ступеня заповнення та ефективності спрацьовування сушильного
агента. Проведення аналізу впливу зміни кута нахилу барабана можливе з
використанням представленої вище методики [30, 200].
Обґрунтування конструкції та режимних параметрів барабанної
сушарки СК-3
Проведено аналіз питомої продуктивності сушарки та витрат енергії на
кілограм випареної вологи при зміні швидкості обертання барабана, температури
сушильного агента в межах 250–400 °С, та регулюванні дисперсного складу
сировини шляхом подрібнення або введення частки МА складової. Досліджено
використання зазначених методів спільно з регулюванням кута нахилу барабана в
межах –3°< β< 3° (рис. 5.20). Базовими параметрами процесу прийнято Tс.а.=250 °С,
n=4 об/ хв, dсер= 2 мм. Встановлено, що при додатному куті нахилу барабанної
сушарки збільшення кількості обертів веде до зменшення продуктивності за
випареною вологою з 30 майже до 25 кг вол./(м3год). При цьому витрата теплоти
на випаровування вологи зростає з 5300 до 5600 кДж/кг. Збільшення дисперсного
складу в межах досліджуваного діапазону веде до зменшення продуктивності за
випареною вологою з 45 майже до 15 кг вол./(м3год), при цьому витрата теплоти на
випаровування вологи зростає з 5000 до 5600 кДж/кг. Збільшення температури
сушильного агента веде до підвищення продуктивності за випареною вологою з 30
майже до 40 кг вол./(м3год), при цьому витрата теплоти на випаровування вологи
зростає з 5400 до 5900 кДж/кг [30].
Як видно з рис. 5.20, за методу регулювання кількості обертів, суміщеного зі
зміною кута нахилу з додатного до від’ємного, спостерігається підвищення
продуктивності барабанної сушарки за випареною вологою в граничних значеннях
до 75 кг вол./(м3год) навіть без температурної інтенсифікації. Слід зауважити, що
при додатному куті нахилу зі збільшенням кількості обертів продуктивність спадає,
разом з тим при від’ємному куті нахилу спостерігається зворотне явище [30].
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Рис. 5.20. Вплив способу регулювання на продуктивність барабанної сушарки та
енерговитрати процесу (стрілкою вказано тенденцію зміни продуктивності та
енерговитрат) [30]
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Це явище можна пояснити збільшенням кількості циклів конвективного
сушіння окремих часток біомаси, а відповідно – ступеня заповнення барабана і часу
перебування крупних частинок в барабані [30].
Регулювання температури сушильного агента або дисперсного складу
суміщене зі зміною кута нахилу з додатного до від’ємного забезпечує підвищення
продуктивності в граничних значеннях до 85 кг/м3·год. Це явище пояснюється
збільшенням часу перебування крупних часток в барабані та виносом сухих та
дрібних часток. Тобто реалізується сепараційним ефектом за розміром та масою
часток, що забезпечує вибіркове сушіння вологої сировини [30].
Запропоновані рішення сприяють 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 % [30].
За результатами досліджень встановлено, що найбільш енергоефективний
метод регулювання продуктивності барабанної сушарки комплексу виробництва
композиційного біопалива полягає в поєднанні динамічного регулювання кута
нахилу барабану в межах –3°< β< 3° з контролем та регулюванням дисперсного
складу біомаси на вході в сушарку. Метод може бути реалізований залученням
додаткового подрібнюючого обладнання або регулюванням компонентного та
фракційного

складу

композиційної

суміші

біомаси

шляхом

залучення

однокомпонентних та композиційних МА складових [30, 258].
Не менш ефективними методами, але значно простішими в реалізації є
поєднання динамічного регулювання кута нахилу барабана з регулюванням
кількості обертів або температурного режиму сушіння.
Запропоновані методи забезпечують розширення діапазону регулювання
продуктивності за випареною вологою барабанної сушарки в межах 30–
85 кг вол./м3 при зменшенні енерговитрат на 10–24 % в порівнянні з існуючими
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технологіями [30]. Результати дослідження використані ТОВ «БМ-ІНЖИНІРІНГ»
при розробці проєктної документації та виготовленні інноваційного сушильного
комплекса СК-3 з динамічним регулюванням кута нахилу сушильного барабана
(додат. М, П, акт впровадження від 18.04.20).
Дослідження режимів хімічної активації торфу та вилучення
гумінової складової з нього
Хімічну активацію торфу проведено шляхом екстракції гумусових речовин в
результаті обробки торфу лужним розчином NaOH з наступним відділенням
розчину гумату натрію від твердого залишку.
Гумати натрію – натрієві солі гумусових кислот. До складу гумусових кислот
відносять гумінові, гумато-меланові і фульвокислоти. Всі вони при обробці лугом
переходять в водорозчинний стан і в невеликих концентраціях являють собою
фізіологічно активні з’єднання, здатні стимулювати розвиток рослинних та
тваринних організмів. Останнє робить актуальною задачу вилучення цієї складової
в технологічному циклі переробки торфу на паливо з метою подальшого
виробництва добрив.
5.6.1. Дослідження режимів кавітаційної обробки торфу в екстракторі
типу ЕІ-10
Дослідження гідродинаміки процесу та ефектів диспергування торфу
проведено відповідно до наведеної раніше методики [259]. В процесі проведення
досліджень початкові значення рН водопровідної води коливалися в інтервалі 6,8–
7,1 од. рН. Як для сухого, так і для вологого торфу, значення рН після оброблення
суміші за період проведення досліджень змінювалися в інтервалі рН=4,4–5,3 од. рН.
У всіх випадках суспензія давала кислу реакцію. Чіткої залежності значень рН від
масової концентрації суміші та часу обробки не встановлено [259].
Досліджено залежність висоти відстоювання від гідромодуля та тривалості
обробки. У суспензії «вода-торф» при гідромодулі 4 після добового відстоювання
спостерігалася рідина світло-коричневого кольору, яка збільшувала забарвлення зі
збільшенням часу обробки (рис. 5.21). Значення висоти відстоювання також
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зростало зі збільшенням тривалості обробки. Водночас спостерігалося зменшення
значень висоти відстоювання зі зменшенням гідромодуля до 4 кг вол./кг с.р. та
збільшенням тривалості обробки. При менших значеннях гідромодуля суспензії
являли собою гетерогенні системи, які не давали осаду протягом доби, що могло
суттєво ускладнити процес розділення системи шляхом відстоювання [259].

Рис. 5.21. Дослідження процесів відстоювання, гідромодуль 4, час обробки
відповідно нумерації зразків: 5, 10, 15, 20, 25 хв:
а – суспензія після відбору, б – суспензія після добового відстоювання
Дисперсність зразків водно-торф’яної суспензії після оброблення в
кавітаційному пульсаційному екстракторі визначено методом оптичної мікроскопії
(збільшення у 640 разів). Фотознімки зразків наведені в додат. Н. Встановлено, що
для зразків за гідромодуля 2,33 кг вол./кг с.р., що відповідає масовій концентрації
сухих речовин 30 %, після 25 хв обробки в кавітаційному пульсаційному
екстракторі розмір часток зменшувався та знаходився в діапазоні розмірів 5–10 мкм.
Зі збільшенням гідромодуля до 9 кг вол./кг с.р. спостерігалося збільшення
середнього розміру часток до 32 мкм (рис. 5.22), що в останньому випадку
відповідає ступеню подрібнення 100. На рис. 5.22 представлено залежності
середнього розміру твердої фази при диспергуванні торфу в процесі кавітаційної
обробки від гідромодуля суспензії, а також зміну питомих енерговитрат від часу
обробки водно-торф’яної суспензії [259].
За результатами проведених експериментальних досліджень диспергування
водно-торф’яної суспензії встановлено, що гідромодуль для проведення процесу
екстрагування та забезпечення максимального вилучення гумінової складової при
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мінімальному хімічному та термічному впливах за умови ефективного розділення
суспензії становить 4–9 кг води/кг с.р. Встановлено, що мінімальний час обробки
має становити 20 хв, при цьому енерговитрати на обробку суспензій «торф-вода» не
перевищують 1,8 кВт·год/т при одночасному проведенні процесів диспергування та
екстрагування у кавітаційному екстракторі пульсаційного типу і пропорційно
збільшуються до 3,6 кВт·год/т при збільшенні часу обробки до 40 хв [259].

Рис. 5.22. Залежність середнього розміру часток dсер дисперсної фази суспензії
«торф-вода» та питомих енерговитрат А від тривалості обробки  в екстракторі ЕІ10 та величини гідромодуля для фрезерного (а) і повітряно-сухого (б) торфу [259]
При розробці технологій переробки торфу на паливо з попереднім
вилученням ГР поєднання процесів інтенсивного диспергування і екстракції в
одному кавітаційному пульсаційному екстракторі типу ЕІ-10 дає змогу спростити
технологічну ділянку вилучення ГР та підвищити енергоефективність технології.
При обробці суспензії «торф-вода» в екстракторі, в усіх експериментах вміст
сухих речовин торфу в екстрактах не виявлено. Подальші дослідження присвячені
вивченню режимів екстракції та активації торфу шляхом обробки лужним розчином
NaOH [259].
5.6.2.

Дослідження режимів екстракції ГР з торфу

Проведено дослідження процесу хімічної активації та екстракції ГР з торфу за
стандартним

технологічним

регламентом,

який

передбачає

гідромодуль

15 кг вол./кг с. р., співвідношення лугу до сухої маси торфу 15 %, що відповідає
концентрації лугу у розчині 1 %, за температури середовища 130–133 °С. Після
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завантаження вихідних компонентів суспензія підігрівалась до температури не
вище 133 °С і витримувалась при заданій температурі протягом 60 хв. Отриманий
розчин ГР та твердий залишок розділяли центрифугуванням для відділення рідкої
фази, після чого визначали концентрацію ГР в розчині.
Як показано в попередньому підрозділі, саме зменшення гідромодуля веде у
випадку кавітаційної обробки торфо-рідинної суміші до зменшення кінцевого
розміру часток та зниження енерговитрат на подрібнення, тому проведено серію
досліджень впливу температури середовища та часу екстракції при використанні
гідромодуля 15 кг вол./кг с.р. (що відповідає концентрації лугу 1 %) та гідромодуля
5 кг вол./кг с.р. (що відповідає концентрації лугу 3 %) відповідно до методики,
наведеної в розділі 2. На даному етапі досліджень кавітаційна обробка торфорідинної суспензії не проводилася, а результати досліджень є базовими для аналізу
впливу кавітаційної обробки в апараті ЕІ-10. Результати досліджень вмісту ГР в
розчині представлені на рис. 5.24.
За температури 20 С процес екстракції ГР з торфу як у випадку концентрації
лугу в розчині 1 %, так і у випадку 3 % не відбувався. Як видно з (рис. 5.23,а), з
підвищенням температури ступінь вилучення гумату збільшується. Найкращі
результати отримані для випадку екстракції ГР з повітряно-сухого торфу за
температури 133 С. Вміст ГР в розчині досягав 2,65 %, для фрезерного торфу цей
показник склав 2,52 %. Зі зниженням температури спостерігалося зниження виходу
гумусових речовин з торфу в розчин. За температури 80 С максимальна
концентрація гумусових речовин в розчині знизилася для випадку повітряно-сухого
та фрезерного торфу до 1,04 % та 1,29 % відповідно. Середня різниця між
концентрацією ГР з повітряно-сухого торфу та фрезерного торфу становила 0,22 %,
що в двічі вище за показники при температурі 133 С, за даної температури суттєвий
вплив виявляє саме реакційна поверхня торфу, яка більш розвинена в повітряносухому торфі отриманому після сушарки ТБЗ. За температури екстракції 60 С
концентрація ГР в розчині спадає до 0,89 %, а вплив типу сировини стає незначним.
Аналогічні закономірності спостерігаються за збільшення концентрації лугу до 3 %
та зменшення гідромодуля до 5 кг вол./кг с.р. (рис. 5.23,б). Встановлено, що
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збільшення концентрації лугу в 3 рази дає змогу підвищити концентрацію ГР в
розчині в 2,3–2,65 раза, що можна пояснити ускладненням дифузійного масообміну
на межі розділу фаз.
Рис.

5.23.

Залежність

концентрації ГР в розчині
від

часу

екстракції:

а – концентрація лугу 1 %;
б – концентрація лугу 3 %

Класична технологія екстрагування ГР базується на використанні високих
температур суміші, що вимагає значних витрат енергії. Поєднання в одному апараті
процесів подрібнення, диспергування та масообмінних процесів, таких як
екстракція, може привести до суттєвого зниження енерговитрат на процеси
підготовки до екстракції (сушіння та подрібнення), а також забезпечити вилучення
ГР з торфу за менших температур. Як відомо [307], в результаті впливу ДІВЕ в
рідині виникають короткочасні локальні збільшення температур в межах границі
розділу твердої та рідкої фази, що сприяє інтенсифікації масообмінних процесів.
Проведено дослідження режимів екстракції ГР з торфу в кавітаційному
пульсаційному екстракторі ЕІ-10 із залученням методу ДІВЕ. Слід зазначити, що
активний кавітаційний режим в апараті виникає за температур нижче температури
кипіння, відповідно дослідження проведені за температур 20, 60, 80 С.
Як видно з рис. 5.23,а, навіть за температури 20 С спостерігається перехід ГР
в розчинний стан. Концентрація ГР в розчині зростає в залежності від часу обробки
до 0,3–0,38 %, причому зі збільшенням часу обробки з 40 до 60 хв концентрація
зменшується на 0,1 %, що в роботі [153] пояснюється деструктивним впливом
кавітаційної обробки у інтервалі часу 40–60 хв, інтенсивність якої за температури
20 С найвища, що призводить до часткового руйнування органіки та зменшення
виходу ГР.
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Встановлено, що криві концентрації ГР в розчині за температури екстракції
60 та 80 С майже 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 1,81–1,94 %. З кривих зміни концентрації ГР в
розчині в залежності від температури та часу кавітаційної обробки розчину
(рис. 5.23,а) можна зробити висновок, що підвищення температури суспензії вище
60 С недоцільно, а кавітаційну обробку слід проводити протягом не більше 40 хв
[153, 311]. Збільшення концентрації лугу до 3 % та зменшення гідромодуля
позитивно впливає на вилучення ГР з торфу саме у випадку проведення екстракції
в пульсаційному екстракторі з використанням методу ДІВЕ. Зменшення
гідромодуля сприяє інтенсивнішому диспергуванню сировини, що має ключовий
вплив на процес екстракції, оскільки збільшення концентрації лугу в 3 рази дає
змогу підвищити концентрацію ГР в розчині в 3,05–3,11 раза, де менші значення
відповідають повітряно-сухому торфу. Водночас знижуються питомі енерговитрати
на процес. За результатами досліджень визначено, що оптимальний час обробки
становить 40–60 хв за температури 60 С. Процеси екстракції за концентрації лугу
вище 3 % були досліджені та представлені в праці Петрової Ж. О. [260] та
дисертаційній роботі Гоженко Л. П. [153]. Як зазначалося у вказаних роботах,
оптимум за концентрацією лужного розчину знаходиться в діапазоні 1–3 % [308]. В
подальших розрахунках прийнято наступний режим екстракції: концентрація
лужного розчину – 1 %, температура екстракції – 60 С, час обробки – 40 хв.
Після процесу екстракції, центрифугування та відділення розчину ГР від
твердого залишку, вологість останнього становила 78–82 %. Отримати меншу
вологість

механічними

методами

розділення

не

вдалося,

і,

відповідно

використовуючи прості розрахунки, можна зробити висновок, що ступінь
вилучення гумінової складової за вмісту гуматів в торфі не менше 30 % та
концентрації в розчині не більше 3% обмежений величиною 72 ± 2% від загального
вмісту гуматів або 21 ± 1,5% від вмісту сухих речовин вихідного торфу. Зменшення
гідромодуля до 5 кг вол./кг с.р. веде до зниження ступеня вилучення ГР до 15% від
загального вмісту гуматів. Ступінь вилучення може бути більшим за вищих значень
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вмісту гуматів в торфі, що властиве низинному торфу. В дослідженнях ступінь
вилучення ГР досягав 30 %. Висока вологість торф’яного залишку після екстракції,
який планується використовувати в якості ХА торфу як зв’язуюче, накладає ряд
технологічних обмежень, оскільки примусове зневоднення в сушильному
обладнанні є економічно необґрунтованим а збільшення концентрації лугу та
зменшення гідромодуля веде до підвищення питомих витрат лугу на виробництво
гуматів через високу вологість торф’яного залишку після екстракції. Водночас
вологість твердого залишку збігається з вологістю торф’яних покладів, технологія
зневоднення яких реалізується шляхом польового сушіння на ТБЗ і є досить глибоко
вивченою та відпрацьованою [202, 313]. Виходячи з останнього та на підставі даних
розділу 1, 3 та 4 можна зробити висновок, що існують достатні передумови для
створення енергоресурсозберігаючої технології перероблення торфу на паливо та
добриво [202, 291, 309–312].
5.6.3.

Теплотехнічний аналіз твердого залишку після екстракції ГР з

торфу
Проведено теплотехнічний аналіз та визначено теплоту згоряння висушеного
твердого залишку після хімічної активації та відділення розчину гумінових речовин
(додат. О). Загалом як торф, так і твердий залишок складається з горючої органічної
складової та золи. Попередньо припускалося, що в загальному випадку теплота
згоряння залишку після екстракції зменшується пропорційно збільшенню ступеня
вилучення гумінової складової та пропорційного зростання вмісту золи. Тому
доцільно для аналізу результатів розрахувати теплоту згоряння беззольного сухого
торфу. При середній зольності Ас = 15 % теплота згоряння беззольної органічної
частини торфу становить:
Qсбеззол =100Qст/(100–Ас)=10017,6/(100–15)=20,7 МДж/кг,

(5.45)

де Qст – теплота згоряння торфу зневодненого, Qст=17,6 МДж/кг, Ас – зола, % [7].
При вилученні з торфу частини ГР органічна горюча частина зменшується, що
нескладними розрахунками дає змогу визначити величину зростання частки золи та,
відповідно, за формулою (5.45) – показники теплоти згоряння палива. Відповідно
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до теоретичних розрахунків теплота згоряння твердого залишку зменшується в
залежності від ступеня вилучення гумінової складової, як показано суцільними
кривими на рис. 5.24 [316]. Пунктиром на рис. 5.24 показано базові показники
зольності та теплоти згоряння ПТТ для торфопереробної галузі.
Рис. 5.24. Залежність
зольності та теплоти
згоряння ХА торфу
від ступеня
вилучення гумату з
торфу

Як видно, при ступені вилучення гумату 25 % середня теплота згоряння може
зменшитися до 16,5 МДж/кг, що відповідає зменшенню на 8 %. Використання для
виробництва ПТТ композицій з вмістом домішки меншої зольності та з вищою
теплотою згоряння дає змогу підвищити теплоту згоряння композиційних ПТТ, тим
самим вирішивши вказану проблему.
Але, як зазначалося вище, аналіз твердого залишку після екстракції шляхом
обробки в кавітаційному екстракторі типу ЕІ виявив як підвищення зольності до
26 %, так і спадання до 8–11 % при збільшенні теплоти згоряння зразків в
останньому випадку до 18 МДж/кг. В результаті серії експериментальних
досліджень твердого залишку, узагальнення їх результатів та аналізу процесів, які
відбуваються в суспензії після гідродинамічної обробки, 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
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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.
Висновки до розділу 5
1. Встановлено, що гіпотеза подрібнення Бонда дає найкраще узгодження з
дослідними даними (R2=0,997) та може бути застосована при визначенні
енерговитрат процесу подрібнення деревини сосни та торфу.
2. Визначено розрахункові залежності питомої роботи подрібнення від
вологості сировини для торфу та біомаси відповідно до гіпотези Бонда.
3. Встановлено, що збільшення вологості сировини призводить до зростання
питомої енергії подрібнення та загальних енерговитрат на стадії подрібнення в
молоткових дробарках.
4. Встановлено, що механічну активацію сировини доцільно проводити
шляхом двостадійного подрібнення, відбором та тонким подрібненням не менше
30% сировини до розміру менше ніж 200 мкм та наступним змішуванням з
основною масою, що забезпечує в межах встановленої потужності потрібний рівень
механічної активації. Схема також забезпечує можливість регулювання середнього
розміру фракції сировини та в такий спосіб впливати на інтенсивність
тепломасообміну на стадії сушіння.
5. Залучення в технологічний процес ділянки двостадійного подрібнення з
проміжною ділянкою сушіння робить можливим забезпечення максимального
ступеню механічної активації шляхом подрібнення для ефективної роботи
гранулятора, а використання на другій стадії подрібнення дробарки меншої
продуктивності для подрібнення не менше 30 % сировини до розміру 200 мкм дає
змогу зменшити на 40 % енерговитрати на стадії подрібнення та забезпечити
достатній рівень механічної активації сировини.
6. Розроблена

математична

модель

високотемпературного

сушіння

композиційних поліфракційних сумішей в аеродинамічних сушарках та проведено
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аналіз впливу основних параметрів сушіння на кінцевий вологовміст, пофракційну
вологорізницю, продуктивність та питомі енерговитрати процесу сушіння
однокомпонентних

композиційних

сумішей

в

аеродинамічних

сушарках.

Експериментально-аналітичним шляхом визначено величину ЕКТ деревини, яка
склала

е=0,222

Вт/(м·К).

Отримані

залежності

впливу

фракційного

та

композиційного складу, початкової вологості, співвідношення сушильного агента
та сировини, швидкості сушильного агента та температури на продуктивність
сушарки за випареною вологою та витрату теплоти на 1 кг випареної вологи.
7. Встановлено, що високий вологовміст та вологорізниця сухого продукту в
аеродинамічних сушарках при сушінні поліфракційної сировини спричинені
інтенсивним тепломасообміном між сушильним агентом та мікрофракцією суміші
на ділянці розгону, в результаті чого напруження за випареною вологою на цій
ділянці перевищує 1000 кг/м3 та на ділянці стабілізації спадає до 200 кг/м3,
водночас спадають температура та швидкість теплоносія, що є причиною зниження
інтенсивності зневоднення крупних вологих частинок суміші (d>1 мм).
8. Встановлено, що зниження швидкості сушильного агента в межах
прийнятного

діапазону

швидкостей

для

забезпечення

стійкого

режиму

пневмотранспорту забезпечує збільшення на порядок часу перебування крупних
вологих частинок в сушарці, що пов’язано з реалізацією гравітаційно-сепараційного
ефекту у висхідних каналах сушарки та сприяє зменшенню кінцевого вологовмісту
до 0,19 кг вол./кг с. р та пофракційної вологорізниці до 0,36 кг/кг с.р, що прийнятне
для виробництва ПТТ.
9. Встановлено, що поєднання стадій сушіння з проміжною стадією
подрібнення забезпечує вже після другої секції кондиційну вологість сировини,
зниження кінцевого значення вологовмісту сировини на 53 % та пофракційну
вологорізницю суміші не більше 0,2 кг/кг с.р., зниження енерговитрат на 18 % в
порівнянні з прямоточною чотирисекційною сушаркою.
10. Показано, що поєднання конструкційних рішень схеми з розширенням
висхідних каналів та схеми з комбінованим рухом сушильного агента по секціях 2–
3–4–1 дає змогу знизити значення вологовмісту сировини до 0,16 кг/кг с. р. та
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пофракційну вологорізницю суміші до рівня 0,3 кг/кг с. р. при зниженні
енерговитрат до 22 %.
11. 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

забезпечує

регулювання

вологопродуктивності в межах 30–85 кг/(м3год) та підвищення енергоефективності
сушильної установки до 24 %;
12. Відпрацьовано режими гідродинамічної обробки торфу та екстракції
гумінових речовин з торфу. Встановлено, що при одночасному проведенні процесів
диспергування та екстрагування у створеному кавітаційному екстракторі
пульсаційного типу з огляду на ступінь диспергування торфу мінімальний час
обробки має становити не менше 20 хв, за якого енерговитрати на обробку суспензій
«торф-рідина» не перевищують 1,8 кВт·год/т і збільшуються до 3,6 кВт·год/т при
збільшенні часу обробки до 40 хв. Встановлено, що в межах температурного
діапазону екстракції 60–80 С найбільший приріст концентрації ГР в розчині
спостерігається протягом перших 20 хв обробки, максимальна концентрація
досягається за часу обробки 40–60 хв. Рекомендовано проводити процес екстракції
та хімічної активації торфу протягом 40 хв за гідромодуля 15 кг вол./кг с.р. та
температури середовища 60 С.
13. Досліджено теплоту згоряння та зольність твердого залишку торфу після
екстракції та показано зменшення зольності до 11 % та підвищення теплоти
згоряння до 18 МДж/кг в 6 з 9 проведених досліджень, що становить 67% і
пояснюється відокремленням частинок золи від органічної складової в результаті
інтенсивної гідродинамічної обробки та диспергування торфу в кавітаційному
пульсаційному екстракторі та надалі осадженням в процесі відстоювання пульпи.
Дане явище рекомендовано використовувати для збагачення ХА торфу на вміст
органічної складової, що потребує організації на стадії відстоювання можливості
розділення високозольного осаду та основної маси ХА торфу.
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РОЗРОБЛЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА
ПТБ ТА ПТТ

Енергоефективний

технологічний

комплекс

виробництва

композиційного ПТТ на основі торфу та біомаси
Апаратно-технологічна

схема

виробництва

композиційних

торф'яних

брикетів, розроблена на базі типового заводу виробництва торф’яних брикетів з
трубою-сушаркою [31] та з урахуванням результатів досліджень, викладених у
розділах 3–5, наведена на рис. 6.1. Схема включає пневмогазову сушарку з шахтним
млином,

яка

за

основними

конструктивними

ознаками

збігається

з

чотирьохсекційною аеродинамічною сушаркою з проміжною стадією подрібнення
(рис. 5.18). Для забезпечення можливості виготовлення композиційного ПТТ у
типову технологічну схему ТБЗ з пневмогазовою сушаркою включене додаткове
обладнання: накопичувальні бункери для деревини або рослинної біомаси зі
шлюзовими дозаторами типу ШП, що дозволяють здійснювати регулювання
витрати компонентів суміші, стрічкові конвеєри, устаткування стадії механічної
підготовки сировини, що включає дробарку (систему дробарок) для сировини
рослинного

походження

та

грохоти.

Ділянка

пресування

дообладнана

накопичувальним бункером сухої здрібненої біомаси, а також системою ТВА
сировини [318, 319].
Фрезерний торф, що доставляється на ТБЗ у вагонах вузької колії,
вивантажується у приймальний бункер (1). Наповнювач – волога крупнофракційна
деревинна або рослинна біомаса, заготовлена протягом відповідного сезону,
завантажується в бункер (2). За допомогою шлюзового живильника з бункера (1)
фрезерний торф подається на стрічковий конвеєр (3) і надходить на стадію
механічної підготовки, де проводиться його розсів у грохоті (6) і далі подається на
конвеєр (9) для подачі в бункер сушарки (13) у складі композиційної суміші.
Надрешітковий продукт подається в бункер (10) для подальшого спалювання.

грохот (сито 10 мм); 8 – магнітний вловлювач; 9 – стрічковий конвеєр подачі підготовленої вологої композиційної суміші

стрічковий конвеєр біомаси; 5 – дробарка (система дробарок) механічної підготовки сировини, 6 – грохот (сито 25 мм); 7 –

накопичувач вологої крупнофракційної біомаси зі шлюзовим дозатором; 3 – стрічковий конвеєр фрезерного торфу; 4 –

1 – приймальний бункер накопичувач фрезерного торфу зі шлюзовим дозатором; 2 – приймальний бункер

Рис. 6.1. Апаратно-технологічна схема технологічного комплексу виробництва композиційного ПТТ:
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10 – накопичувальний бункер спалювання; 11 – шнековий живильник топки;
12 – топка;13 – накопичувальний бункер сушарки; 14 – шнековий живильник
сушарки; 15 – секція аеродинамічної сушарки; 16 – подрібнювач (шахтний млин)
із секцією аеродинамічної сушарки; 17 – циклони першого й другого ступеня
сухого очищення; 18 – накопичувальний бункер сухої подрібненої біомаси;
19 – накопичувальний бункер композиційної суміші; 20 – обертовий перемішувач;
21 – шнековий дозатор; 22 – конвеєр подачі сировини на брикетування або
гранулювання; 23 – скрубер мокрого очищення; 24 – змішувач;
25 – твердопаливний котел - парогенератор; 26 – брикетний прес; 27 – конвеєр
готової продукції; 28 – бункер готової продукції.
З бункера (2) волога біомаса у співвідношенні 20–40 % за масою від загальної
маси композиційної суміші за допомогою шлюзового живильника подається на
конвеєр і надходить на стадію механічної підготовки. Біомаса подається у дробарку
(5), де подрібнюється до фракції не більше ніж 10 мм і після просівання в грохоті
(7) подається на конвеєр (9). Надрешітковий продукт подається в бункер
спалювання (10). З бункера топки торф і біомаса подається на спалювання в
технологічну топку (12). При спалюванні генерується сушильний агент – димові
гази із температурою 500–800 °С.
З бункера аеродинамічної сушарки (13) торф і біомаса в складі композиційної
суміші гвинтовим живильником направляються у першу секцію сушарки (15),
звідки в режимі пневмотранспорту разом з сушильним агентом (топковими газами)
подаються на стадію проміжного подрібнення (шахтний млин 16), де відбувається
розмелювання й інтенсивне сушіння торфу і біомаси. Формування композиційної
суміші забезпечується інтенсивним перемішуванням у процесі сушіння з
одночасним подрібненням вологої композиційної суміші. Підсушений матеріал
надходить у другу секцію сушарки – сепараційну шахту, в якій за рахунок
розширення висхідного каналу відбувається гравітаційна сепарація вологих
частинок з потоку, що сприяє збільшенню часу перебування вологих частинок в
сушарці та поверненню у млин на подрібнення великих вологих частинок.
Аеродинамічна сушарка з’єднана із системою пилоосадження, у яку
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направляється сушильний агент із завислими частинками сухої біомаси та торфу.
Осаджена композиційна суміш в циклонних апаратах (17) через шлюзові затвори
надходить в накопичувальний бункер композиційної суміші (19), звідки подається
на стадію ТВА, яка призначена для активації зв’язуючих складових сировини з
метою зниження енерговитрат пресування й підвищення гідрофобних і структурномеханічних властивостей палива. Далі активований матеріал подається на
конвеєр (22) для транспортування в бункери брикетних пресів (26). Брикетований
матеріал подається на конвеєр готової продукції (27) і транспортується в бункер
готової сировини (28).
Введення на стадії механічної підготовки біомаси двостадійного подрібнення
гарантує оптимальний дисперсний склад суміші для брикетування й розвантажує
шахтний млин (16).
Для реалізації процесу запропоновано на першій стадії використати дробарки
типу МД-900, МДП-1 або ІМТ і просіювачі, що забезпечує розмір частинок менше
ніж 10 мм. Вторинне подрібнення забезпечується двома дробарками типу МРБ-2А
(рис. 6.2) з чарункою сита 5 мм, які забезпечують середній розмір фракції не більше
3 мм. Остаточна механічна активація відбувається в шахтному млині (16).
При потребі подрібнення порубкових залишків перша стадія подрібнення
може бути дообладнана рубальною машиною УРМ 5 замість дробарок МД-900,
МДП-1 або ІМТ. УРМ 5 – машина барабанного типу з механічною подачею
сировини в зону різання, призначена для подрібнення відходів деревини (рис. 6.3).
Технічні характеристики додаткового обладнання наведені в табл. 6.1.
Запропоноване устаткування може бути замінено виробником на аналогічне. При
вмісті в композиційній суміші наповнювача до 10 % використання дробарки є
необов'язковим, а подрібнення може відбуватися у шахтному млині, про що
свідчать дослідження впливу засміченості торф'яної сировини деревинними
включеннями на роботу шахтного млина [7]. Недоліком останнього варіанту
технології виготовлення композиційних торф'яних брикетів є значне відхилення від
оптимального дисперсного складу наповнювача та підвищене абразивне стирання
лопаток шахтного млина [314–320].
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Таблиця 6.1
Основні характеристики додаткового обладнання
Дробарка рубальна МРБ 2А
3

Продуктивність, м /год:
деревинна маса для брикетування
технологічна або паливна тріска
Встановлена потужність, кВт
Розміри відходів, що переробляють, мм:
умовний діаметр
ширина
довжина
Транспортер жолобчастий
Довжина, м
Рубальна машина УРМ 5
3
Продуктивність, м /год:
при довжині тріски 30– 50 мм
при довжині тріски 5–10 мм
при довжині тріски 2–3 мм
Розміри відходів, що переробляють, мм:
товщина (діаметр), максимально
ширина
довжина
Встановлена потужність, кВт

1,5 – 2
6
від 22
80
350
1500
4х4=16

18
6,5
2,5
160 (200)
400
до 6000
від 52

Рис. 6.2. Дробарка рубальна для кускових відходів МРБ-2А.
1 – станина; 2 – сітка; 3, 4, 9 – ніж; 5 – ротор; 6 – кришка; 7 – шторка; 8 –
завантажувальна горловина; 10 – привід
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Рис. 6.3. Рубальна машина УРМ-5: 1 – станина; 2 – сітка; 3, 6 – контрножі; 4 –
кришка; 5 – ротор; 7, 8 – механізм подачі; 9 – конвеєр подачі сировини
Збільшення вмісту наповнювача веде до підвищення теплоти згоряння палива
та зменшення його зольності [11, 12, 314–320], але максимальний вміст
наповнювача визначається характеристиками міцності брикетів і гранул. Отримані
результати

дослідження

режимів

пресування

та

неізотермічного

аналізу

композиційного палива на основі торфу й біомаси відходів деревини, лузги
соняшника й соломи без застосування методів активації свідчать про те, що взяті як
наповнювачі матеріали зі збільшенням вмісту в суміші понад 40 % по-різному
впливають на структурно-механічні властивості брикетів, що може призводити до
збільшення браку [7, 11, 12, 314–320], разом з тим за умови залучення методів МА
складової наповнювача, ТА або ТВА суміші вміст наповнювачів може бути
збільшено до 70 %, при цьому якісні показники композиційного палива
покращуються при зменшенні питомих витрат на пресування.
У випадку наявності наповнювача з вологістю менше ніж 15 % сировину
доцільно подрібнювати до середнього розміру 200 мкм і змішувати із сухим торфом.
Для цього бункер-накопичувач сировини (рис. 6.1 (19)) перед пресуванням
доукомплектовується накопичувальним бункером сухої біомаси з дозатором
(рис. 6.1 (18)). Для тонкого помелу замість молоткової дробарки може бути
використано шнековий або дисковий диспергатор. Заготівля МА сухої сировини
виконується за наявності останньої.
Система пилоосадження (рис. 6.4) складається із трубопроводів, циклонів (1),
(2) первинного та вторинного очищення повітря зі шлюзовими дозаторами типу ШП
та накопичувальних бункерів. Накопичувальний бункер (3) механічно активованої
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сухої біомаси зі шлюзовим дозатором типу ШП використовується, якщо буде
потреба формування композиційної суміші торф'яної сушонки із сухою біомасою й
служить для накопичення здрібненої до фракції 200 мм біомаси та подачі її в
накопичувальний бункер (4) для формування композиційної суміші перед
пресуванням у випадку підвищення частки браку виробництва, необхідності
покращення міцнісних властивостей ПТТ та з метою зменшення питомих
енерговитрат пресування (потребної роботи пресування), зменшення зольності та
підвищення теплоти згоряння. Вміст частки МА біомаси в композиції відповідно до
даних розділів 3 та 4, може досягати 70 %.
В бункері (4) накопичується сухий торф або композиційна суміш. Бункер
розраховується відповідно до продуктивності лінії для накопичення композиційної
суміші протягом 0,5 години роботи сушильного агрегату. Це дає можливість
усувати поламки брикетного преса або гранулятора та сушильного обладнання,
проводити його обслуговування без зупинки технологічної лінії в цілому. Виконано
бункер у вигляді циліндра, який у нижній частині переходить в конус. У верхній
частині бункер закритий кришкою, у якій є три люки під шлюзові дозатори. Забір
композиційної суміші з бункера й подача на стадію ТВА здійснюється дозатором
(6) з варіаторним приводом. Щоб запобігти зависанню композиційної суміші,
забезпечити рівномірний розподіл частинок торфу і біомаси в бункері та однакову
насипну густину суміші на вході в забірну горловину дозатора, у бункері
встановлений обертовий перемішувач, якому надається обертання від шнека
дозатора (6), і який запобігає зводоутворенню.
Дозатор (6) служить для рівномірної подачі композиційної суміші в апарат
ТВА. Робочим органом є шнек, розташований за віссю циліндричного корпусу.
Один кінець шнека обертається в підшипнику, інший – жорстко з'єднаний з
горизонтальним валом конічного редуктора. Привід до шнека здійснюється за
допомогою клиноремінного варіатора через редуктор і ланцюгову передачу. Через
конічний редуктор, установлений на дозаторі, здійснюється привід зводоруйнувача
(5) в бункері (4).
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Рис. 6.4. Схема технологічного процесу та
обладнання ділянки ТВА виробництва
композиційних ПТТ: 1, 2 – циклони
сухого очищення із дозатором типу ШП;
3, 4 – бункер МА сухої біомаси та
композиційної суміші із дозатором типу
ШП; 5 – коловоротний
перемішувач – зводоруйнувач;
6 – дозатор; 7 – апарат ТА або ТВА;
8 – твердопаливний котел-парогенератор;
9 – конвеєр подачі сировини;
10 – брикетний прес.

В апараті ТВА поєднується функція вирівнювання розподілу біомаси в торфі
із забезпеченням ТА або ТВА композиції шляхом обробки водяною парою або
водою і одночасного переміщення уздовж вісі до вивідного патрубка.
Конструктивно він є горизонтальним циліндричним апаратом із вхідним і вивідним
патрубками, усередині якого у двох підшипниках обертається вал шнеку або
лопатева мішалка. Вал в обертовий рух приводиться клиноремінною передачею від
електроприводу. Система введення води складається з насоса, електромагнітного
вентиля, регулювального вентиля, покажчика рівня води, системи форсунок,
установлених в корпусі апарату ТВА. Електромагнітний вентиль і покажчик рівня
води із системою форсунок з'єднані гнучкими гумовими шлангами. Вода подається
насосом зі спеціально встановленого для цієї мети резервуара. Кількість води, що
подається на ТВА, встановлюють за допомогою регулювального вентиля. При
зупинці дозатора електромагнітний вентиль автоматично відключає подачу води.
Воду використовують, якщо з’являється потреба суміщення ТВА з охолодженням
суміші до температури пресування (100–150 °С).
При температурі композиційної суміші нижче 100 °С рекомендується
проводити ТВА з використанням водяної пари. Для генерування пари може
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використовуватися твердопаливний паровий котел типу РИ-4М (рис. 6.5). Водяна
пара подається по паровій магістралі у форсунки ТВА. Витрата пари підбирається з
діапазону 50–100 кг на тонну сухої суміші з умови одержання міцних гідрофобних
брикетів або гранул із засклованою поверхнею. Конструкція ТВА може бути
реалізована на базі двошнекових інактиваторів моделі ИД40БМ виробництва
ТОВ «БМ-ІНЖИНІРІНГ», конструкція яких більш детально розглянута в
підрозділі 6.8.

Рис. 6.5. Твердопаливний
котел – парогенератор типу
РИ-4М (продуктивність
250–400 кг пари/год.)

Застосування стадій активації сировини може бути обґрунтованим за
виробничої необхідності зменшення кількості браку через низьку міцність палива,
підвищення продуктивності пресового обладнання, зниження енерговитрат на стадії
пресування, модернізації лінії виробництва з метою впровадження менш потужного
високопродуктивного пресового обладнання та заміни брикетних пресів на
гранулятори-пелетери.
Як показано в попередніх дослідженнях, на стадії пресування за тиску
брикетування до 80 МПа міцні композиційні брикети (σ= 97–98 %) можуть бути
отримані при вмісті у композиційній суміші 20–70 % механічно активованої
біомаси, максимум міцності та густина якої відповідає вмісту 40 %. Пресування за
ТА (температура суміші під час пресування має знаходитися в діапазоні 100–150 С)
забезпечує отримання якісних брикетів (гранул) за тиску до 60 МПа. Залучення
стадії ТВА при вмісті 30% МА складової торфу або біомаси забезпечує в діапазоні
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тиску пресування 10–40 МПа виробництво якісних гідрофобних брикетів (гранул)
із суцільним або поверхневим засклуванням (σ = 98–98,5 %, =1100–1280 кг/м3).
Для виробництва паливних гранул пресове обладнання може бути замінено
грануляторами з циліндричною або плоскою матрицею. На сьогодні преси обох
модифікацій, використовуються для гранулювання палива і працюють за однаковим
принципом [17]. Вузол гранулювання може бути обладнаний гранулятором ОГМ1,5 або його модифікацією виробництва АТ "Радивилішський машинобудівний
завод", Литва, (табл. 6.2) [17]. Гранулятор призначений для виробництва паливних
гранул (пелет) з деревних відходів, соломи, а також для гранулювання відходів
цукрового виробництва, комбінованих кормів, торфу, відходів діяльності
підприємств агропромислового комплексу за умови дотримання вимог до фракції та
рівня вологості сировини [17].
Таблиця 6.2
Технічні характеристики ОГМ-1,5А
Продуктивність, т/год:
Трав'яне борошно, цукрові відходи, комбікорм
Лузга, багаття, торф, композиційні суміші на основі торфу
Деревні обпилювання, солома, лузга соняшника
Сумарна потужність електродвигунів, кВт
Діаметр отворів матриці гранулятора, мм

до 1,5
до 1,3
до 1,0
98 - 150
1,8 - 25

Гранулювання композиційної суміші торфу та біомаси, як матеріалу, що має
високу щільність, вимагає підвищеного зусилля для пресування. При пресуванні
відбувається ущільнення суміші до 3 разів. Питоме споживання електроенергії в
обладнані становить від 30 до 50 кВтгод/т гранул [5]. Враховуючи, що близько 30–
50 % енергії витрачається на подолання тертя, подрібнення сировини, деформацію,
та дисипацію механічної енергії в теплову, а питома робота пресування в умовах
ХП може зростати за різними даними до 54–90 кДж/кг (15–25 кВтгод/т) [178–182,
267], обладнання довгий час може працювати в умовах перенавантаження, що
негативно впливає на стабільність його роботи, якість палива, спричиняє до
зменшення продуктивності лінії. Зазначені проблеми в запропонованій апаратнотехнологічній схемі вирішенні введенням стадій МТА або ТВА.
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Вузол пресування ОГМ-1,5, введений в технологічний цикл ТБЗ, працює
наступним чином (рис. 6.6) [17]. Обертання від електроприводу передається через
вал-шестерню, зубчасте колесо та проміжний вал-шестерню тихохідному валу з
матрицею (1). Одночасно від контакту з композиційною сумішшю, що перебуває на
внутрішній поверхні матриці, приходять в обертання вальці (3), які створюють тиск
та продавлюють сировину через матрицю (1). Композиційна суміш затягується між
обертовою матрицею й вальцями і продавлюється в радіальні отвори матриці, де під
дією великого тиску формуються гранули. Видавлені з отворів матриці гранули
обламуються при стиканні з нерухомим ножем (8). Далі гранули падають униз і
через рукав кожуха виводяться із пресу [17].

Рис. 6.6. Схема роботи пресу ОГМ-1,5А: 1 – матриця; 2 – гвинт; 3 – валець;
4 – гайка регулювального гвинта; 5 – регулювальний гвинт; 6 – важіль;
7 – лопатка; 8 – ніж.
Технологічний

процес

гранулювання

відрізняється

від

виробництва

композиційних брикетів, починаючи зі стадії пресування, й протікає в наступний
спосіб (рис. 6.7) [17]. Підготовлена за описаною раніше технологією МА
композиційна суміш накопичується в бункері-накопичувачі (4). За допомогою
дозатора (6) композиційна суміш подається в апарат ТВА. Після ТВА композиція
набуває пластичності, активуються внутрішні зв’язуючі. Після апарату ТВА
композиційна суміш безупинно подається в камеру гранулятора (9), де за тиску
вальців формуються гранули. Сформовані гранули (10) транспортуються в
охолоджувач - охолоджувальну колону (11), де відбувається охолодження та
видалення вологи за допомогою продувки повітрям. Охолоджувач може складатися
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з

вентилятора,

циклона,

охолоджувальної

жалюзійної

колони

або

охолоджувального барабана, решітки сортування. У процесі охолодження, як
зазначалося в фізико-хімічній моделі механізму гранулоутворення за методу ТВА,
у

результаті

склування

та

полімеризації

частини

біополімерів

(лігніну,

геміцелюлози, гуматів) гранули здобувають необхідну міцність, гідрофобність.
Ступінь засклування в залежності від витрати водяної пари може бути поверхневим
або об’ємним.
З охолоджувальної колони, у міру її наповнення, гранули надходять на
сортування (грохот або вібросито 12), де відділяються від крихти. Просіяні гранули
ковшовим транспортером норією (10) транспортуються в бункер-дозатор готової
продукції (13) [17].

Рис.

6.7.

Апаратно-технологічна

схема

технологічного

процесу

гранулювання композиційних сумішей в ОГМ 1,5А: 1, 2 – циклони сухого очищення
зі шлюзовим дозатором типу ШП; 3, 4, 13 – бункер МА сухої біомаси,
композиційної суміші та готової продукції зі шлюзовим дозатором типу ШП; 5 –
коловоротний

перемішувач;

6 – дозатор;

7 – апарат

ТА

або

ТВА;

8 – твердопаливний котел-парогенератор; 9 – гранулятор ОГМ-1.5А; 10 – ковшовий
транспортер норія; 11 – охолоджувач; 12 – вібросито
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До переваг представленої технології виготовлення композиційних ПТТ та
ПТБ на ТБЗ можна віднести:
1. Розширення сировинної бази підприємства за рахунок виробництва
композиційних брикетів з використанням біомаси деревинного та рослинного
походження.
2. Зниження енергетичних витрат пресування до 45 % з одночасним
підвищенням структурно-механічних властивостей продукту (в середньому
міцності на 5 % та густини на 25 %) за рахунок введення МА біомаси або торфу в
композиційну суміш за умови ХП.
3. Зниження енергетичних витрат пресування до 50 % та підвищення
структурно-механічних властивостей продукту (міцності до 3,7 % та густини 31 %)
за рахунок МТА композиційної суміші в порівнянні з методом МА за умови ХП.
4. Зниження енергетичних витрат пресування до 12 разів та виробництво в
широкому діапазоні композиційного складу палива з підвищеними структурномеханічними властивостями за рахунок суміщення методів МА та ТВА
композиційної суміші в порівнянні з методом МА, ТА, МТА.
5. Незалежність продуктивності комплексу від кліматичних умов та стабільне
виробництво якісного палива в цілорічному циклі роботи підприємства.
Технології

отримання

гуматів

з

торфу

з

використанням

кавітаційного пульсаційного екстрактора
Як показано в розділі 5, впровадження в технологічну схему (рис. 1.15)
вилучення гумінових речовин з торфу кавітаційного пульсаційного екстрактора на
прикладі екстрактору типу ЕІ-10 дає змогу поєднати диспергування торфу та
інтенсифікацію масообмінних процесів [153, 259, 260, 311]. Успішна практика
використання мобільних установок даного типу забезпечує можливість залучення
цього обладнання до технологічного циклу ТБЗ. Результати досліджень
підтвердили можливість поєднання в одному апараті процесів подрібнення та
масообмінних процесів, що створило передумови розроблення спрощеної
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технологічної схеми отримання гумінових речовин з використанням кавітаційного
пульсаційного екстрактора (рис. 6.8).
Рис. 6.8. Апаратнотехнологічна
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
На базі типової схеми отримання безбаластного гумату відповідно до
технологічного регламенту виробництва гумату з торфу розробленого проблемною
лабораторією гумінових добрив ДСГІ, 1978 р. [75] створено технологічну ланку
вилучення гумінових речовин та хімічної активації торфу. В технології передбачено
заміщення стадій сушіння торфу та подрібнення стадією кавітаційної обробки в
кавітаційному пульсаційному екстракторі типу ЕІ. Технологія працює в наступний
спосіб. В ємність екстрактора (1) надходить концентрований розчин лугу з ємності
(3), просіяний фрезерний або повітряно-сухий торф з технологічного циклу ТБЗ та
шламова вода скруберу тонкого очищення (рис. 5.18, (23)) з температурою 60–
80 С. Шламова вода в технологічному циклі ТБЗ не використовується і зазвичай
зливається в навколишнє середовище [34]. Вміст в шламовій воді до 5 % торф’яного
пилу є додатковим джерелом гуматів. За необхідності підтримання температурного
режиму екстрактор може бути дообладнаний сорочкою водяного підігріву, але, як
буде показано далі, його експлуатація передбачається в літній період, і для
підтримання заданого температурного режиму достатньо теплоізоляції корпусу. В
екстракторі

відбувається

кавітаційна

обробка

суспензії,

в

процесі

якої

диспергується торф’яна складова та відбувається вилучення ГР шляхом екстракції.
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Далі пульпа подається в збірник пульпи (4), де відбувається відстоювання та
розділення суспензії. Важкі частинки мінеральних включень (зола торфу)
вивільняються з частинок торфу та осаджуються в нижній частині збірника, після
чого видаляються з апарата. Пульпа подається на центрифугування та сепарацію
(7, 10) де від розчину гумату відділяється хімічно активований твердий залишок
торфу після екстракції, який використовується в складі композиційної суміші як
зв’язуюче. Розчин ГР може використовуватися як добриво в отриманому
низькоконцентрованому розчині або упарюється до 30 % сухих речовин (що
відповідає вимогам до товарного розчину гумату [75]). Для упарювання доцільно
використовувати випарну установку з парогенератором, який працює на твердому
паливі. В даній роботі конструкція випарної установки не розглядається, але при
розрахунку питомих енерговитрат виробництва та собівартості продукту
враховуються можливі енерговитрати на упарювання розчину.
Техніко-економічний аналіз та обґрунтування основних стадій
технології комплексної переробки торфу на паливо і добриво в межах
виробничого циклу ТБЗ
Технічний аналіз частково дає відповідь на питання, як та з якими витратами
матеріальних ресурсів виробляти торф’яне паливо та добрива, дає змогу оцінити
енергетичну ефективність інтегрування технології виробництва добрива в
технологічному циклі ТБЗ.
Для цього складено матеріальний та енергетичний баланс та розраховано
економічні показники технології виготовлення гуматів з торфу на окремому
підприємстві згідно з технологічним регламентом [75] та технологією виготовлення
гуматів в межах технологічного циклу ТБЗ, відповідно до запропонованої
технології.
Витрати на виготовлення гумату на окремому підприємстві складаються з
витрат

на

підсушування

центрифугування

та

торфу

сепарацію

Р1,
Р4

подрібнення
і

випарювання

Р2,
Р5.

екстрагування
Як

Р3,

енергоносій

використовується природний газ. Вартість природного газу в розрахунках
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становила 9900 грн за 1000 м куб, що відповідає вартості 1 ГДж близько 310 грн.
Собівартість видобутого торфу для ТБЗ приймалася 300 грн/т при ринковій вартості
570 грн /т.
Для можливості порівняльного аналізу запропоновано визначити питомі
енергетичні витрати на 1 тонну сухого гумату натрію.
Процес зневоднення торфу може проводитися в барабанній сушарці або трубісушарці. Енергетичні витрати на процес зневоднення залежать від вологості торфу.
При вологості менше ніж 50 % торф можна не підсушувати. Вологість торфу, що
поступає на переробку, може сягати 70–80 %, відповідно необхідно видалити
близько 20–30 % вологи. Показник енергетичних витрат на видалення вологи
становить 3510 кДж/кг (табл. 5.6). Для отримання 1 т сухої речовини гумату натрію
потрібно на екстракцію подати 2,893 т сухої речовини торфу з вмістом ГР не менше
30 %. Масу вологи, яку треба видалити в сушарці, можна розрахувати за основним
рівнянням матеріального балансу, яке має вигляд:
M вол  G1

1   2
=G 2 1   2 ,
100   2
100   1

(6.1)

де G1 – маса сировини, що поступає на сушіння, кг/год, G2 – маса сировини, що
виходить з сушарки, Т/ год;  1 ,  2 – відносна вологість торфу до сушіння та після
сушіння відповідно,%.
Кількість торфосировини при вологості торфу  2 =50 % становить G2=5,786 т.
Кількість вологи, яку необхідно видалити при  1 =80 %, т/год:

М вол  5,786

80  50
 8,680 .
100  80

(6.2)

Відповідно, витрати на процес підсушування торфу будуть становити:
P1 = 8680 ∙ 3510 = 30,5 ГДж (8472 кВт∙год).

(6.3)

Ця складова буде зменшуватися зі зменшенням вологості торфосировини
згідно з рис. 6.9.
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Рис. 6.9. Енергетичні витрати на
сушіння торфосировини для процесу
екстракції.

Для процесу подрібнення використовуються дробарки молоткового типу, як,
наприклад, ІМТ і МД-900. Середні питомі витрати в таких дробарках становлять
2,3 кВт·год/т. Відповідно, для подрібнення 5,786 т витрачається P2=13,3 кВт·год
електричної енергії.
Процес екстракції проводиться в гідроліз-апараті згідно з даними
технологічного регламенту [75]. Баланс складових для отримання 1 т сухого гумату
наведено в табл. 6.3. Сировина нагрівається водяною парою з тиском 0,3 МПа до
температури 130–133 оС.
Таблиця 6.3
Матеріальний баланс екстракції ГР
Подача
Назва
Торф абсолютно сухий

Витрата
Од.
вим.
т

Кіл-ть

Назва

2,893

Твердий залишок
Волога
твердого
залишку
Рідкий екстракт

Волога торфу

т

2,893

Вода
Луг на 100 % NaOH
Пара гріюча, (3 атм.)
Всього: 52,94

т
т
т

40,54
0,2893
6,32

Випарена волога

Од.
вим.
т

Кіл-ть
1,62

т

7,638

т

40,3635

т

3,32

Всього: 52,94

Кількість теплоти, яку необхідно витратити для нагрівання маси G3 = 52,94 т,
вважаючи,

що

теплоємність

суміші

близька

до

теплоємності

води

ср= 4,18 кДж/(кг∙К), а вода поступає з технологічного циклу з початковою
температурою 55 оС:
P3=G3 ср (130–55)= 52,94∙4,18∙(130–55)=16,6 ГДж (4600 кВт∙год)

(6.4)

Для сепарації твердих часток з пульпи використовується шнекова центрифуга
безперервної дії ОГШ-352к-3. Розрахункова продуктивність за кінцевим продуктом
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(фільтратом) становить 1 т/год. Потужність двигуна N=40 кВт. Кількість фільтрату
після центрифугування пульпи становить G4=9,258 т вологістю 82 %. Витрати
енергії на центрифугування становлять:
P4=0,7∙ N ∙ G4=0,7∙ 300∙9,258=277 кВт∙год

(6.5)

Випарювання проводиться в двокорпусній випарній установці з випарними
апаратами типу ВВ з площею гріючої поверхні 150 м2. Кількість розчину, що
підлягає

упарюванню,

натрію – Вп

G5

=

40,36

т.

Початкова

концентрація

гумату

=2,565 % кінцева концентрація за гуматом натрію, згідно з

технологічним регламентом Вк=30 % [75]. Температура гріючої пари першого
корпусу – T=132,9 °С, (0,3 МПа) з прихованою теплотою пароутворення
rвип=2165 кДж/кг. Температура вторинної пари, що надходить в барометричний
конденсатор, Тк = 59,7 °С, що відповідає тиску в останньому корпусі Рх = 0,02 МПа.
Конденсат з барометричного конденсатора з температурою 55 °С поступає в
екстрактор. Витрата гріючої пари становить згідно з даними технологічного
регламенту, D = 487 кг/т випареної вологи, що відповідає Q=1054 МДж (293
кВт∙год). Кількість вологи, яку необхідно видалити з розчину:
М5=G5(1–Bн/Bк)= 40,36(1–2,56/30)=36,9 т.

(6.6)

P5=М5Q=36,9∙1054=38,9 ГДж (10,8 МВт∙год).

(6.7)

Відповідно:

Результати розрахунків зведені в табл. 6.4. Витрати енергії на перекачування
рідини та транспортування сировини конвеєрами укрупнено приймалися
0,5 кВтгод/т сухого гумату.
На ТБЗ сировина для екстракції може відбиратися на вході у технологічну
лінію, на стадії просіювання після грохоту перед сушаркою, та після сушарки.
Фрезерний торф, який привозиться на торфобрикетний завод, містить в собі
чимало деревних домішок, шматків торфу та очосу. Трапляються в торфі й металеві
предмети: болти, гайки, гайкові ключі та ін., які можуть заподіяти серйозної шкоди
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технологічному обладнанню. Процес екстракції гуматів з такої сировини
ускладнений через малу реакційну здатність (малу питому поверхню контакту)
агломератів. При активному гідродинамічному режимі в екстракторі великі
агломерати торфу та шматки деревини можуть зруйнувати пульсаційну головку.
Тому відбирати для екстракції фрезерний торф, який не пройшов механічну
підготовку, недоцільно.
Таблиця 6.4
Енергетичні витрати віднесені на тонну гумінових речовин та техніко-економічні
показники виробництва гуматів за технологією відповідно до технологічного
регламенту виробництва гумату з торфу ДСГІ, проблемна лабораторія гумінових
добрив, 1978 р.
№ Стадія виробництва

Одиниці
виміру

Вартість за
одиницю,
грн

Кількість на
тонну сухої
речовини

Вартість,
грн

т

570

5,786

3298

ГДж

310

30,5

9455

1
2

Сировинна
(торф
фрезерний приведений
до вологості 50 %)
Сушіння торфу

3

Подрібнення торфу

кВтгод

1,9

13,3

25,3

4
5
6

Транспортування

1,9

0,5

1

Сода каустична NaOH
Нагрівання розчину

кВтгод
т
ГДж

10000
310

0,65
16,6

6500
5146

7

Сепарація

кВтгод

1,9

277

526,3

8
9

Разом за тонну сухої
речовини
(розчин
грн
–
гумату 3,0 % сухих
речовин) / літр розчину
Випарювання
ГДж
310,00
38,9
**Інші витрати
грн
**Разом за т сухої
речовини
у
30 %
грн
розчині
Разом за літр 30 %
грн
розчину ГР
*як сировина використовується фрезерний торф за ринковою вартістю;
**у вартості враховані інші витрати в розмірі 30 % від основних стадій.

24 950
/
0,62
12 100
11 100
48 120

14,00
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У процесі підготовки торфу до сушіння та пресування одночасно
вирішуються декілька завдань: вилучення з нього металевих предметів,
подрібнення торфу, його сортування за розмірами частинок, спрямування частини
торфу до технологічної топки на спалювання. Вилучення металевих предметів з
торфу здійснюється електромагнітним сепаратором, розташованим над конвеєрною
стрічкою,

якою

торф

транспортується

з

бункера

сировини.

Подальший

технологічний процес ТБЗ передбачає просіювання фрезерного торфу шляхом
грохочення. Грохочення торфу здійснюється за допомогою грохотів різних
конструкцій. Позитивно зарекомендував себе в торфопереробній галузі барабанний
грохот ГБ-1А, який відзначається малими габаритами та надійним пилозахистом.
Продуктивність грохоту досягає 25 т/год, встановлена потужність 2,2 кВт.
Після грохота частинки торфосировини не перевищують за розміром 4–6 мм.
Така сировина може бути використана в кавітаційному екстракторі для
екстрагування. Середні витрати енергії на процес просіювання становлять для
кількості сировини G2=5,786 т:
P2′=5,78622,2/25=1 кВт∙год

(6.8)

Процес екстракції відбувається в екстракторі кавітаційного типу. Питомі
енергетичні витрати на організацію оптимального гідродинамічного режиму
становлять 3,6 кВтгод/т сировини (рис. 5.22):
P3′ = G3 ∙ Eекст ∙  = 52,94 ∙ 3,6 ∙ 0,5 = 93,9 кВт∙год

(6.9)

Найбільш ефективним буде проведення в апараті кавітаційної обробки
сировини з гідромодулем 5 кг вол./кг с.р. з подальшим розведенням обробленої
пульпи водою до гідромодуля 15 кг розчину/кг с.р. Це дозволить зменшити об'єм
рідини, яка підлягає кавітаційній обробці, до 17,64 т.
P3′ =G3∙Eекст ∙=52,94∙3,6∙0,5/3=31,3 кВт∙год

(6.10)

Використання гідромодуля 15 кг вол./кг с.р. обґрунтовано необхідністю
вилучення з твердого залишку максимальної кількості гумату та зниження
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концентрації гуматів в розчині твердого залишку до рівня нижче 3 %. Така
концентрація гуматів в розчині характеризується високою біологічною активністю
та за умови потрапляння розчину в довкілля, наприклад в ґрунтові води, не
нашкодить довкіллю, і сприятиме розвитку флори та фауни. Подальші стадії
повторюють традиційний цикл отримання гуматів. Показники виробництва гуматів
з фрезерного торфу в межах ТБЗ, відповідно до запропонованої технології,
представлено в табл. 6.5.
Таблиця 6.5
Енергетичні витрати віднесені на тонну ГР та техніко-економічні показники
виробництва гуматів за технологією комплексної переробки торфу на паливо і
добриво при екстрагуванні з фрезерного торфу
№

Стадія виробництва

Одиниці
виміру

Вартість за
одиницю, грн

Кількість на
тонну сухої
речовини

Вартість,
грн

т

300

5,786

1735,8

ГДж

310

0

0

2

Сировинна
(торф
фрезерний приведений
до вологості 50 %)
Сушіння торфу

3

Просіювання торфу

кВтгод

1,9

1

1,9

4

Транспортування

1,9

0,5

1

5

Сода каустична NaOH
Нагрівання розчину

кВтгод
т
ГДж

10000
310

0,65
0

6 500
0

6

Кавітаційна екстракція

кВтгод

1,9

93,9

178

7

Сепарація

кВтгод

1,9

277

526,3

1

8
9

Разом за тонну сухої
8 940
речовини
(розчин
грн
–
/
гумату 3,0 % сухих
0,22
речовин) / літр розчину
*Випарювання
ГДж
57
38,9
1167
**Інші витрати
грн
3 000
**Разом за т сухої
речовини
у
30 %
грн
13 100
розчині
Разом за літр 30 %
грн
3,75
розчину ГР
*як джерело енергії використовується фрезерний торф за собівартістю на підприємстві;
**у вартості враховані інші витрати в розмірі 30 % від основних стадій.
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Третій варіант – це відбирати торф після стадії сушіння. Торф проходить
механо-термічну обробку у сушарці з шахтним млином, де відбувається сушіння за
методом термоудару за рахунок короткочасного впливу температури до 800 оС та
інтенсивного подрібнення. Середній розмір часток висушеного торфу становить
dсер=0,5 мм. Після сушіння торф має вологість 14–15 %. Для отримання 1 т сухого
екстракту необхідно 3400 кг висушеного до вологості 15 % торфу. Енергетичні
витрати на отримання сировини включають витрати на процес грохочення,
подрібнення та сушіння.
Витрати на сушіння становлять 3510 кДж/кг випареної вологи, а витрати
електроенергії на подрібнення – 2,5 кВт∙год/т [31] та на процес грохочення – 4,5
кВт∙год/(25 т) або 0,18 кВтгод/т [31]. Питомі витрати на сушіння 1 т фрезерного
торфу становлять 1,4 ГДж, або, за кінцевим продуктом, на тонну висушеного
торфу – 2,374 ГДж. Для отримання 3,4 т сухого торфу необхідно просіяти та
висушити 5,786 т фрезерного торфу та видалити з нього 2,3 т води. Показники
виробництва гуматів з повітряно-сухого торфу в межах ТБЗ відповідно до
запропонованої технології, представлені в табл. 6.6.
Відповідно до представлених в табл. 6.5–6.6 укрупнених розрахунків
собівартості виробництва гумату, можна відзначити, що інтегрування технології
виробництва гуматів у виробничий цикл торфопереробного підприємства
забезпечує виробництво ХА торфу і застосування для покращення умов пресування
палива за рахунок зменшення енергетичних витрат пресування, задовольняє умовам
раціонального використання природних та енергетичних ресурсів завдяки
вилученню з торфу гумінової складової та переробки її на добриво, дає змогу
суттєво збільшити частку альтернативного палива в енергетичному балансі
технології виготовлення гуматів з торфу, забезпечує зниження собівартості
виробництва останнього в 3,5–3,8 раза. Перераховане вище є ключовими ознаками
енергоефективної технології відповідно до положень Закону України «Про
енергозбереження».
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Таблиця 6.6
Енергетичні витрати віднесені на тонну гумінових речовин та техніко-економічні
показники виробництва гуматів за технологією комплексної переробки торфу на
паливо і добриво при екстрагуванні з повітряно-сухого торфу
№

Стадія виробництва

Одиниці
виміру

Вартість за
одиницю,
грн

Кількість на
тонну сухої
речовини

Вартість,
грн

Сировинна (торф фрезерний
т
300
5,786
1 735,8
приведений до вологості 50 %)
1,9
1
1,9
2 Просіювання торфу
кВтгод
ГДж
30
8,74
262,2
3 Сушіння торфу
1,9
14,25
27,075
4 Подрібнення
кВтгод
1,9
0,5
0,95
5 Транспортування
кВтгод
т
10000
0,65
6 500
6 Сода каустична NaOH
ГДж
310
0
0
7 Нагрівання розчину
1,9
93,9
178,41
8 Кавітаційна екстракція
кВтгод
9 Сепарація
1,9
277
526,3
кВтгод
Разом за тонну сухої речовини
9 232
(розчин гумату 3,0 % сухих
грн
–
/
речовин) / літр розчину
0,23
ГДж
30
38,9
1 167
10 *Випарювання
грн
3 120
11 **Інші витрати
**Разом за т сухої речовини у
грн
13 520
30 % розчині
Разом за літр 30 % розчину
грн
3,9
гумінових речовин
* як джерело енергії використовується фрезерний торф за собівартістю на підприємстві;
**у вартості враховані інші витрати в розмірі 30 % від основних стадій.
1

Обґрунтування технологічної схеми комплексної переробки торфу на
паливо і добриво
Як зазначалося в розділі 1, в умовах постійного росту цін на викопні палива
та високої залежності України від імпортованого природного газу, торф’яні ресурси
становлять привабливу альтернативу традиційним енергоносіям. Водночас суттєва
потреба аграрного сектору в гумінових добривах вимагає побудови спеціалізованих
виробництв, спрямованих на виготовлення гуматів. В межах існуючої економічної
кризи розв’язання останньої задачі вкрай ускладнене. Інтегрування технології
вилучення гумінових речовин з торфу на торфобрикетному заводі з малими
інвестиціями дозволить реалізувати комплексну переробку торфосировини в межах
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одного підприємства на паливо та добрива [202, 291, 309–312]. Водночас
вирішується задача заготівлі сировини та енергетичних витрат процесів
зневоднення добрив за рахунок використання торф’яної сировини ТБЗ. Отримання
однієї тонни сухих гумінових речовин з торфу призводить до утворення 8–8,5 т
твердого торф’яного залишку після екстракції з вологістю біля 80 %, який являє
собою ХА торф і який можна використовувати як зв’язуюче на ТБЗ для отримання
якісного торф’яного палива. Постає завдання раціонального поєднання зазначених
технологій [202].
За базову технологію взято апаратно-технологічну схему комплексу
виробництва композиційного торфопалива (рис. 6.1). Розглянуто наступні напрями
повернення твердого залишку після екстракції в цикл переробки на паливо [202]:
1. Твердий залишок змішується з торф’яною сушонкою.
2. Твердий залишок вводиться в технологічний цикл заводу на вхід сушарки.
3. Твердий залишок вивозиться на торф’яні поля для польового сушіння, після
чого в складі композиції з фрезерним торфом переробляється на паливо.
Перший напрямок, а саме змішування залишку з торф’яною сушонкою
ускладнений через відсутність обладнання, здатного рівномірно змішати вологий
торф’яний залишок та сухий пиловидний торф. Водночас введення вологого
залишку за обсягом більше 7 % за сухою масою [202, 309, 310] призведе до
суттєвого підвищення вологості матеріалу понад оптимальне значення та зниження
міцності гранул. Цей напрям потребує додаткової стадії сушіння вологих гранул.
Відповідно, ця технологія хоча й найменш енерговитратна, але недоцільна. Другий
напрям – це повернення в технологічний цикл торфобрикетного заводу на вхід до
сушарки (рис. 6.10,а, б), технологічно просто реалізується подачею залишку в
живильник сушарки в співвідношенні з фрезерним торфом від 20 до 50 % за сухою
масою. Суміщення процесу подрібнення з сушінням дозволяє рівномірно
розподілити залишок в об’ємі сушонки. Однак дослідження кінетики сушіння
показали суттєве подовження часу зневоднення суміші через підвищення вологості
понад нормовану [202]. Хоча в сушарці наявність гравітаційної сепарації часток на
висхідній ділянці забезпечує більший час перебування вологих часток в зоні
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сушіння, але, згідно з технічними випробуваннями сушарки з шахтним млином
[202, 313], висушити сировину з середньою вологістю більше ніж 50 % до
необхідних для пресування 15 % досить складно. В результаті значної вологорізниці
можливі явища розтріскування та розшарування в брикеті, зменшення гідрофобних
властивостей та з часом – руйнування ПТТ [7].
Слід врахувати, що на зневоднення сировини з підвищеною вологістю буде
витрачена додаткова енергія, що підвищить питомі витрати на сушіння торф’яної
сушонки. Для отримання тонни брикетів необхідно використати тонну повітряносухого торфу з вологістю 15 % або висушити 1,7 т фрезерного торфу з вологістю
50 %, з якого необхідно видалити 700 кг вологи, що потребує витрат теплоти
2,4 ГДж для забезпечення процесу сушіння. Так, при домішці до торф’яної суміші
20 % твердого залишку після екстракції з вологістю 80 % в сушарку додатково
вводиться 530 кг вологи, що веде до підвищення теплових витрат на тонну брикетів
на 1,8 ГДж (за витрати теплоти на кг випареної вологи 3510 кДж/кг вологи, табл.
5.6). Відповідно, витрата теплоти на процес сушіння зростає на 70 %. Допускається
відхилення від нормованої продуктивності сушарки за випареною вологою не
більше 30 % [202, 323, 34], що відповідає вмісту залишку в композиційній суміші
не більше 10 % за сухою маслю. В іншому випадку можна зменшити продуктивність
лінії. Так, при введенні в суміш 20 % залишку продуктивність лінії виробництва
композиційного біопалива буде лімітована продуктивністю сушарки і становити
350 кг/год. Відповідно, напрям повернення залишку після екстракції ГР в
технологічний цикл виробництва торфопалив перед стадією сушіння можливий, але
обмежений вмістом 10 % за сухою масою [202].
Третій напрям (рис.

6.10,в,г) включає вивезення твердого залишку (ХА

торфу) на торфородовище для польового сушіння. В Україні традиційною є схема
видобування

фрезерного

торфу

із

застосуванням

скреперно-бункерного

видобувного комплексу. Цей спосіб порівняно з іншими має найменші
трудомісткість і собівартість продукції. Торф'яні родовища для розробки фрезерним
способом попередньо осушують і на їх поверхні підготовляють експлуатаційні
(виробничі) площі [202].
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Рис. 6.10. Схема комплексної переробки торфу на паливо [202]: а – з екстракцією
ГР з фрезерного торфу та примусовим сушінням твердого залишку; б – з
екстракцією ГР з сухого торфу та примусовим сушінням твердого залишку; в – з
екстракцією ГР з фрезерного торфу та польовим сушінням твердого залишку; г – з
екстракцією ГР з сухого торфу та польовим сушінням твердого залишку
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Цикл видобування фрезерного торфу включає п’ять операцій [202, 313]:
1. Фрезерування торфового покладу на глибину 20 см за допомогою
фрезерного барабана, що агрегується трактором, з метою подрібнення поверхні і
утворення розстилу торфової крихти.
2. Ворушіння розстилу для інтенсифікації сушіння частинок торфу.
3. Валкування, тобто згрібання частинок торфу з розстилу у валки.
4. Збирання торфу з валка у скрепер, а далі – в бункер торфозбиральної
машини, транспортування до штабеля і розвантаження фрезерного торфу у навали
біля підніжжя штабеля.
5. Штабелювання - переміщення фрезерного торфу з навалів у штабель,
надання штабелю правильної, раціональної форми.
Повний цикл видобування фрезерного торфу від фрезерування до збирання
готової продукції – технологічний цикл має тривалість 1–2 дні. Після збирання
торфу на експлуатаційних площах проводиться нове фрезерування і цикл
повторюється. Фрезерний спосіб видобутку торфу застосовується на покладах всіх
типів без обмеження за ступенем розкладання і вмісту залишків деревини; вологість
фрезерованого шару покладу низинного типу не перевищує 79–82 % [22].
Відповідно до третього напряму комплексної переробки торфу (рис. 6.10,в ),
залишок торфу після екстрагування відділяється від розчину шляхом відстоювання
та центрифугування. Його вологість знижується до 80 %, що відповідає середній
вологості торф’яного покладу. Відповідно, твердий залишок торфу після екстракції
може підлягати циклу переробки, аналогічному для отримання фрезерного торфу.
Транспортування торф’яного залишку на торф’яні поля може бути організоване
саморозвантажувальними вагонами типу ТСВ-6, які курсують між торф’яними
полями та виробничими потужностями ТБЗ. При густині 900–940 кг/м3 структура
твердого залишку аналогічна до структури торфу у покладі, густина якого
коливається в межах 840–1000 кг/м3. Технічно найскладнішою операцією є
розподілення твердого залишку по поверхні покладу торфу в заданому
співвідношенні. Вона реалізується шляхом розсунення відвалу ХА торфу за
допомогою грейдера. Точність розподілу ґрунтів за допомогою грейдера становить
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±2 см. Як зазначалося вище, граничне співвідношення у торфосуміші повинно
становити 20–50 % вмісту залишку після екстрагування, що становить шар висотою
4–10 см. Приймемо середнє значення шару 5±2 см, що відповідає вмісту залишку в
торф’яній суміші 30±10 %. Це дає змогу отримати суміш залишку та вихідного
торфу заданого складу. Основні стадії переробки ХА торфу наведені на рис. 6.10,в,
г, та рис. 6.11 [202].

Рис. 6.11. Основні стадії польового сушіння торф’яного залишку після
екстракції [202]
В процесі польового зневоднення, яке супроводжується фрезеруванням
суміші торфу та торф'яного залишку після екстракції відбувається інтенсивне
перемішування суміші. Під час перемішування відбувається хімічна активація
торфу, що супроводжується проявом його пластичних та зв’язуючих властивостей,
що надалі сприяє зниженню роботи пресування як в процесах брикетування, так і
при гранулюванні. Частка браку, особливо в зимовий період знижується. Стадії
переробки торфу та формування композиції з фрезерного та ХА торфу наведені на
рис. 6.11 та включають: транспортування на поле залишку після екстракції, розподіл
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його по поверхні, фрезерування покладу, ворушіння, валкування, збір скреберними
машинами, штабелювання, транспортування на завод і подача у виробничий процес
на переробку. Важливо, щоб композиційна суміш використовувалася виключно для
виробництва палива. Екстракція гумінової складової можлива при роботі заводу
виключно на фрезерному торфі, а не на композиції. Подача сировини на завод
повинна узгоджуватися з періодами пікового попиту на добриво і на паливо. Не
допускається повторна екстракція з торфосуміші гумінових речовин. Тому слід
чітко розділяти штабеля торф’яної суміші та фрезерного торфу [202].
За наведеною технологією ТБЗ частину року працює на фрезерному торфі, а
іншу – на торфосуміші. Враховуючи те, що цикл польового сушіння торфу включає
лише чотири місяці, протягом яких видобувається фрезерний торф, а завод працює
11 місяців, рекомендується працювати за комплексною схемою переробки протягом
4 місяців весняно-літнього періоду на рік та виробляти гумат в період найвищого
попиту. Відповідно протягом 4 місяців проводити заготівлю торфосуміші, яку
надалі у зимовий період переробляти на паливо, коли спостерігається підвищення
енерговитрат на пресування та зростає частка браку. При випуску 2,8 тис. т брикетів
за місяць протягом 5 робочих місяців виготовляється 14 тис. тонн брикетів, для чого
(без врахування домішки біомаси) потрібно 23,8 тис. т фрезерного торфу з
мінімальною домішкою 30 % залишку після екстракції. Відповідно залишку з
вологістю 50 % може бути перероблено 7,15 тис. т, а згенеровано з вологістю 80 %
– 18,5 тис. т, що при вмісті сухих речовин в розчині 3 % відповідає кількості
екстракту за сухою речовиною 2500 т, при вмісті 3 % с.р. кількість розчину
становить 81200 т, або при перерахунку на 30 % розчин гумату – 11700 т. При
собівартості 3,7 грн/л (з врахуванням додаткових витрат на упарювання з
використанням енергії фрезерного торфу) та ринковій вартості близько 40 грн/л
прогнозний укрупнений річний прибуток підприємства становитиме 424 млн грн на
рік. При виробництві та продажу розчину з вмістом гуматів 3 % за оптовою ціною
1000 грн/м3 при собівартості продукту 230 грн/м3 прогнозний укрупнений річний
прибуток підприємства становитиме 62,7 млн грн/рік.
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Обґрунтування композиційного складу ПТТ на основі фрезерного та
ХА торфу і з додаванням біомаси деревини
У загальному випадку (без урахування впливу інтенсивної гідродинамічної
обробки на зольність, а, відповідно, і теплоти згоряння твердого залишку торфу
після екстракції гумінових речовин) покращення показників композиційного
торфопалива за зольністю і теплотою згоряння до нормованого рівня виконується
шляхом введення в суміш МА складової деревини або рослинної біомаси,
оптимальний вміст якої становить 40 % (максимальний може досягати 70 %) для
забезпечення мінімальних енерговитрат та максимальних якісних показників
композиційного ПТТ, відповідно до ТУ У 02.2-05417118-056:2019 «Паливо
гранульоване та брикетоване із сумішей торфу хімічно активованого та рослинної
сировини». (Слід зазначити, що композиційне паливо з часткою біомаси вище 50 %
може бути класифіковане як біопаливо з ХА торф’яним зв’язуючим).
Нормоване значення для зольності торфобрикетів не повинне перевищувати
23 % відповідно до ДСТУ 2042 або 15 % відповідно до ТУ У 02.2-05417118-056. Як
відомо, зольність деревинної біомаси не перевищує 2 %, а, відповідно, зольність
торфосуміші (до введення в неї до 40 % біомаси) не повинна перевищувати 37,5 %,
що дозволить зменшити зольність композиції до нормованого рівня. За
результатами дослідження зольності торф'яного залишку після екстракції
(ХА торфу) (додат. О), її значення знаходилося в межах 15–25 %. Мінімальну
кількість деревинної біомаси, яку необхідно ввести в композицію, можна
розрахувати за залежністю (6.11), яка враховує пропорційне зменшення зольності
палива до заданого рівня при внесенні в нього складової з меншою зольністю [202]:

Х д  100

Аксс  Атс
Аксс  Адс

(6.11)

де Хд – масовий вміст деревини в суміші, %; Аскс, Асд, Аст, – відповідно зольність на
суху масу композиційної суміші, деревини або іншої біомаси та максимально
припустима для ПТТ, %.
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Теплота згоряння торф'яного брикету не нормується, але є якісним
показником. Для торф'яних брикетів теплота згоряння становить 15,5 МДж/кг, або
17,6 МДж/кг [7] для сухої речовини, теплота згоряння деревини на суху масу
становить 19 МДж/кг [7], а значення теплоти ХА торфу, згідно з проведеними
випробуваннями, обернено пропорційні ступеню вилучення гумінової складової і
коливаються в межах 15–18 МДж/кг (додат. О) [202].
Кількість деревинної біомаси, яку необхідно додати в композиційну суміш
для підвищення теплоти згоряння, може бути розраховано за залежністю (6.12), яка
враховує пропорційне підвищення теплоти згоряння палива до заданого рівня при
внесенні в нього складової з більшою калорійністю [202]:

Qксc  Qтc
Х д  100 c
Qкс  Qдc

(6.12)

де Qскс, Qсд, Qст – відповідно теплота згоряння сухої речовини композиційної суміші,
деревини або іншої біомаси і вихідного торфу, МДж/кг. Теплота згоряння на суху
масу вихідного торфу прийнято як Qст=17,6 МДж/кг [6], інші показники визначають
експериментально.
За формулою (6.12) побудовано графічну залежність (рис. 6.12), яка дає
можливість визначити мінімальний вміст деревинної біомаси, яку треба додати до
композиції для забезпечення теплоти згоряння на рівні з торфобрикетами.
Наприклад, якщо теплота згоряння торфосуміші на суху масу буде становити
17 МДж/кг, то вміст деревинної складової в брикеті не повинен бути менше
ніж 30 %.
Із графічної залежності видно, що при застосуванні композиції з домішкою
деревини теплота згоряння торф'яної суміші не повинна бути менше ніж
16,75 МДж/кг. З метою врахування вмісту ХА торфу перетворимо залежність (6.12),
ввівши в неї вираз для розрахунку теплоти згоряння торф'яної суміші [202].:
c
Qксc  (Qксc (100  X XA )  QXA
X XA ) / 100 ,

одержуємо залежність (6.14) [202]:

(6.13)
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c
X XA (Qтc  QХА
)
Xд  c
,
c
Qт  Qдc  X XA (Qтc  QХА
) / 100

(6.14)

де Хд – масовий вміст деревини в композиції, %; ХХА - масовий вміст ХА торфу, %;
QсХА – теплота згоряння ХА торфу, МДж/кг.
Рис. 6.12. Номограма
визначення вмісту деревної
біомаси в торфосуміші для
підвищення теплоти згоряння
композиційних ПТТ до
заданого значення [202]

За формулою (6.14) побудовано номограму (рис. 6.13), яка дає змогу
визначити мінімальний вміст деревинної біомаси, яку необхідно додати до
композиції при заданому вмісті ХА торфу в торфосуміші і його теплоті згоряння на
суху масу [202].
Рис. 6.13. Номограма
визначення мінімального вмісту
деревинної біомаси в
торфосуміші для підвищення
теплоти згоряння
композиційних ПТТ до рівня
торфобрикетів [202]
Досягти потрібного рівня теплоти згоряння брикету можна зменшивши вміст
залишку або збільшивши вміст біомаси в композиції. Мінімальний вміст деревини
в композиції для вмісту ХА торфу в торф'яній суміші 15–30 % і теплоти згоряння
сухого залишку 15–17,5 МДж/кг можна знайти за номограмою (рис. 6.13), для інших
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випадків за залежністю (6.14). Наприклад, при вмісті залишку в торф'яній суміші
25 %, теплоті згоряння сухого залишку 16 МДж/кг вміст деревини в композиційній
суміші повинен становити не менше 23,5 %. Узагальнюючи весь комплекс
досліджень видно, що навіть за мінімального значення теплоти згоряння 15 МДж/кг
вміст ХА торфу в торф'яній суміші може досягати 50 %, а зменшення теплоти
згоряння композиційного ПТТ може бути компенсоване введенням МА
біомаси [202].
Енергоефективний технологічний комплекс переробки торфу на
паливо і добриво
Апаратно-технологічна схема енергоефективного технологічного комплексу
переробки торфу на паливо і добриво (рис. 6.14), розроблена на базі технологічної
схеми виробництва композиційних брикетів (рис. 6.1) додатково включає ділянку
екстракції ГР (рис. 6.8, 6.10,в,г) [202, 261, 308, 319]. Для формування композиції з
використанням ХА торфу обґрунтовано технологію, яка включає польове сушіння
суміші твердого залишку після екстракції торфу з торфом при вмісті залишку 30–
50 % (рис. 6.11). Основні етапи виробництва композиційного палива збігаються з
етапами виробництва композиційних брикетів, описаними в розділі 6.1.
Фрезерний торф, що доставляється на завод у вагонах вузької колії,
вивантажується в приймальний бункер (1). Наповнювач – крупнофракційна тріска
або рослинна біомаса – заготовляється й завантажується в бункер (2). За допомогою
шлюзового живильника з бункера (1) торф подається на стрічковий конвеєр (3) та
поступає на стадію механічної підготовки де проводиться його розсів у грохоті (6),
і далі подається на конвеєр (9) для подачі в бункер сушарки (13) у складі
композиційної суміші та бункер-накопичувач сировини для екстракції (30), куди
подається за допомогою конвеєра (29).
Одночасно із процесом одержання ПТТ торфосировина з накопичувального
бункера (30) надходить на кавітаційну обробку в кавітатор-екстарктор (31), де
змішується з лужним розчином NaOH. Концентрація розчину повинна забезпечити
повноту протікання реакцій переходу гумінових кислот у соляний розчин.
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Кавітаційна обробка дає змогу активувати сировину, максимально збільшити
поверхню контакту торфу з реагентом в процесі екстракції, який протікає при
температурі не вище 80 °С упродовж 40 хв. Далі суспензія з кавітатора-екстрактора
подається в реактор з мішалкою, де змішується з водою й при оптимальній
температурі процес екстракції завершується. В нижній частині реактора
осаджується мінеральна складова й видаляється окремо від суспензії розчину
гуматів та твердого залишку. Суспензія надходить на відцентрове розділення у
центрифугу (35). Відділений від суспензії розчин гуматів направляється в бункер
(36), а фільтрат направляється в бункер накопичувач залишку після екстракції ГР,
звідки далі твердий залишок (ХА торф) вагонами вузької колії транспортується на
торф’яні поля, де розподіляється та змішується з торфом. Композиційна суміш
фрезерного та ХА торфу штабелюється окремо та переробляється за схемою
виробництва композиційних брикетів. При малій продуктивності виробництва
гуматів твердий залишок може змішуватися із фрезерним торфом на вході в
сушарку за схемою, представленою на рис. 6.10,б, в співвідношенні не більше 1:9 за
сухою речовиною. За даною схемою комплекс працює протягом чотирьох місяців,
що відповідає фрезерному способу заготівлі торфу. В інший період комплекс
працює за схемою, описаною в розділі 6.1 (рис. 6.1)
До додаткових переваг даної технології в порівнянні з представленої в
підрозділі 6.1 можна віднести:
1. Зниження енергетичних витрат на пресування до 5 разів за рахунок
хімічної активації зв’язуючих гумінових речовин в торфі.
2. Диверсифікацію продукції за рахунок додаткового виробництва в літній
період добрива (розчину гуматів) та цілорічного виробництва композиційного
палива.
3. Зменшення собівартості виробництва гумінових добрив в 3,8 раза за
рахунок введення кавітаційних методів екстракції з використанням ефекту ДІВЕ та
збільшення частки альтернативного палива в енергетичному балансі технологічного
циклу виробництва гумінових добрив.

сушарки; 14 - шнековий живильник сушарки; 15 – секція аеродинамічної сушарки;

10 – накопичувальний бункер топки; 11 – шнековий живильник топки; 12 – топка; 13 – накопичувальний бункер

(сито 10 мм); 8 – магнітний уловлювач; 9 – стрічковий конвеєр подачі композиційної суміші на сушіння;

конвеєр біомаси; 5 – дробарка (система дробарок) механічної підготовки сировини, 6 – грохот (сито 25 мм); 7 – грохот

вологої крупнофракційної біомаси з шлюзовим дозатором; 3 – стрічковий конвеєр фрезерного торфу; 4 – стрічковий

1 – приймальний бункер накопичувач фрезерного торфу з шлюзовим дозатором; 2 – приймальний бункер накопичувач

Рис. 6.14. Апаратно-технологічна схема технологічного комплексу виробництва композиційного ПТТ та добрива:
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16 – шахтний подрібнювач (шахтний млин) та секція аеродинамічної сушарки;
17 – циклони першого та другого ступенів сухого очищення; 18 – накопичувальний
бункер сухої подрібненої біомаси; 19 – накопичувальний бункер композиційної
суміші; 20 – обертовий перемішувач; 21 – шнековий дозатор; 22 – конвеєр подачі
сировини на брикетування або гранулювання; 23 – скрубер мокрого очищення;
24 – змішувач; 25 – твердопаливний котел–парогенератор; 26 – брикетний прес;
27 – конвеєр готової продукції; 28 – бункер готової продукції; 29 – конвеєр подачі
сировини на екстракцію; 30 – накопичувальний бункер сировини для екстракції;
31 – кавітатор-екстрактор; 32 – реактор з мішалкою; 33 – насос; 34 – електропривід
центрифуги; 35 – центрифуга типу ОГШ; 36 – накопичувальний бак розчину
гуматів; 37 – кран трьохпозиційний; 38 – живильник подачі залишку після
екстракції гумінових речовин в сушарку; 39 – живильник подачі залишку після
екстракції гумінових речовин в накопичувальний бункер; 40 – накопичувальний
бункер з дозатором; 41 – самоперекидні вагони типу ТСВ
Енергоефективний

технологічний

комплекс

виробництва

однокомпонентних та композиційних ПТБ
Апаратно-технологічна

схема

технологічного

комплексу

виробництва

однокомпонентних та композиційних ПТБ (рис. 6.15) розроблена на базі
технологічної схеми типової комбікормової технології виробництва паливних
гранул або брикетів з врахуванням результатів досліджень та розроблених
рекомендацій

розділів 3–5

[3, 321, 322].

За

представленою

схемою

може

перероблятися як однокомпонентна, так і композиційна сировина сумішей
матеріалів деревинного, рослинного походження та торфу.
В схему введено стадію механічної активації частини сировини на ділянці
подрібнення та активні циклони тонкого очищення на ділянці аспірації для
вловлювання активованої мікрофракції сировини та повернення в технологічний
цикл виробництва паливних гранул, а також барабанну сушарку з динамічним
регулюванням кута нахилу, ділянки ТА та ТВА сировини, що забезпечує умови
енергоефективного сталого виробництва ПТБ в річному циклі роботи підприємства.

20 – склад готової продукції; 21 – рубильна машина; 23 – живильник; 24 – теплогенератор з ТОА; 25 – парогенератор;

14 – апарат ТВА (ТА); 16, 17 – прес-гранулятор (брикетер); 18 – охолоджувач – сепаратор; 19 – ділянка фасування;

кута нахилу барабану; 11 – циклон; 12 – активний циклон тонкого очищення; 13, 15 – бункер накопичувач МА фракції;

диспергатор шнековий стадії МА; 8 – просіювач з розміром сита 0,2 мм; 10 – сушарка барабанна СК3 з регулюванням

«рухомий піл»; 2, 4, 6, 9 – пневмотранспортер; 3 – молоткова дробарка; 5 – просіювач з розміром сита 6 мм; 7 –

Рис. 6.15. Апаратно-технологічна схема технологічного комплексу виробництва ПТБ: 1, 22 механізований склад
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В схемі можлива реалізація двостадійного подрібнення та проведення
механічної активації 30 % суміші після стадії сушіння на другій стадії подрібнення,
що дає можливість додатково знизити сумарні енергетичні витрати на процес
подрібнення на 40 % до 32 кВтгод/т сировини, в той час, як для двостадійного
подрібнення всієї сировини енергетичні витрати при кінцевому розмірі фракції
200 мкм, відповідно до залежності (5.3) будуть становити близько 190 кВтгод/т
пелет. Водночас, в представленій схемі запропоновано реалізувати двостадійне
подрібнення з частковою механічною активацією суміші до процесу сушіння, що
підвищує енерговитрати стадії подрібнення до 50 кВтгод/т, але дає змогу
забезпечити енергоефективний режим на стадії сушіння шляхом регулювання
дисперсного складу сировини.
Запропонована технологія включає барабанну сушарку СК-3 з можливістю
динамічного регулювання кута нахилу барабана, що забезпечує широкий діапазон
регулювання як продуктивності сушарки, так і питомих енергетичних витрат
процесу зневоднення та забезпечує зниження енерговитрат на даній стадії до 24 %
в порівнянні з барабанною сушаркою з додатним кутом нахилу барабана.
Конструкція сушарки розроблена Інститутом технічної теплофізики НАН України
спільно з ТОВ «БМ-ІНЖИНІРІНГ» в межах договору про співпрацю (додат. П,
угода від 02.02.2016., акт впровадження від 18.04.20), за якого був виготовлений
дослідний зразок (додат. М) [321, 322]. Основні характеристики сушарки наведені в
підрозділі 5.5. Регулюванням кута нахилу в межах ±3 забезпечується зміщення у
вертикальній площині вивантажувальної частини сушарки за рахунок використання
як опори механічного домкрата з можливістю автоматичного регулювання
положення сушарки (рис. 6.16). Регулювання кута нахилу спільно з регулюванням
температури сушильного агента та дисперсного складу сировини дає змогу за
граничних значень температури досягти напруження за випареною вологою 85 кг
вол./м3 [30, 258]. При робочому об’ємі апарата 25 м3 сушарка здатна видалити з
сировини більше 2000 кг вологи за питомих витрат теплоти 4700 кДж/кг вол. За
вологості сировини 50 % максимальна продуктивність сушарки за висушеним
продуктом становитиме 2800 кг/год, що в 2,8 раза перевищує номінальну
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продуктивність лінії. При продуктивності комплексу виробництва ПТБ – 1 т/год,
мінімальні витрати для забезпечення процесу сушіння становитимуть 4,2 ГДж або
1,17 МВтгод.
На стадії сушіння як альтернатива барабанній сушарці для зневоднення
композиційних

сумішей

може

використовуватися

двосекційна

сушарка з

проміжною стадією подрібнення або чотирисекційна сушарка з комбінованим
рухом сушильного агента та розширенням висхідних каналів, що забезпечують
зниження енерговитрат на даній стадії до 22 % в порівнянні з чотирисекційною
класичною трубою-сушаркою.
Рис. 6.16. Сушарка барабанна
СК-3

Ефект зменшення енерговитрат на процес сушіння поліфракційних сумішей
(при залученні методу МА) в обох випадках досягається за рахунок повнішого
використання потенціалу сушильного агента завдяки збільшенню часу перебування
в апараті крупних та вологих часток. Одночасно вирішується задача мінімізації
пофракційної вологорізниці, що є також умовою сталого виробництва ПТБ та
зменшення частки браку через руйнування гранул.
В

технології

теплогенератор

запропоновано

номінальною

використовувати

потужністю

1,3

МВт,

твердопаливний
який

дообладнано

теплообмінним апаратом (ТОА) типу «повітря-повітря», який призначено для
забезпечення теплоносієм на стадії гранулювання ділянок ТА або ТВА сировини.
Для реалізації методу ТВА ділянка гранулювання дообладнана парогенератором.
Дослідний зразок теплогенератора з ТОА виготовлено ТОВ «БМ-ІНЖИНІРІНГ»
(рис.

6.17). Номінальна теплова потужність становить 1,3 МВт, в тому числі

потужність ТОА становить 200 кВт [322].
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Оцінку величини додаткових енергетичних витрат при застосуванні методу
ТА за нагріву сировини перед пресуванням з температури Тсиров=50 С (температура
сировини після сушарки) до температури Тактив=150 С виконано з використанням
рівняння теплового балансу:

Q

G  ср,б
1000 1940
(Т сиров  Т актив) 
(150  50)  54 кВт,
3600
3600

(6.15)

де G – продуктивність комплексу, кг/год; ср – теплоємність біомаси, Дж/ (кгС),
(для деревини за вологості 12 % становить 1940 Дж/(кгС)).

Рис. 6.17. Дослідний зразок теплогенератора з ТОА виробництва ТОВ «БМІНЖИНІРІНГ»
Величина додаткових енергетичних витрат при застосуванні методу ТВА –
обробки парою з нагрівом сировини перед пресування з температури Тсиров=50 С
(температура

сировини

після

сушарки)

до

температури

не

нижче

Тактив=125 С – визначена із залежностей (6.16), (6.17) [276]. Кількість теплоти,
необхідна для нагріву біомаси (деревини вологістю 12 %) до температури 125 С:

Q

G  ср,б
10001940
(Тактив  Тсиров) 
(125  50)  40,4 кВт.
3600
3600

(6.16)

Кількість теплоти, яка виділяється за конденсації 80 кг водяної пари за годину:
Q

Gпар  rвип
3600



80  2164  10 3
 48,1 кВт,
3600

(6.17)
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де Gпар – витрата пари на ТВА, кг/год; rвип – прихована теплота пароутворення
водяної пари, Дж/кг.
Відповідно до результатів представленого розрахунку встановлено, що
енерговитрати для забезпечення методу ТА або ТВА не перевищують 54 кВт/т.
Застосування додаткового обладнання збільшує частку використання
альтернативних та відновлюваних палив в енергетичному балансі представленої
технології та дає змогу на стадії пресування використовувати менш енергоємне
обладнання, забезпечити підвищення ресурсу роботи обладнання. У випадку
використання в технологічному циклі сировини, яка не може бути механічно
активована через відсутність відповідного обладнання, в технології на стадії
гранулювання передбачено бункер заготовленої сухої МА сировини того ж виду або
іншого виду сировини (наприклад, для технології виробництва паливних гранул з
соломи можливе використання мікрофракції деревини), яка вводиться на стадії ТА
або ТВА, що забезпечує мінімальний рекомендований вміст активованої
мікрофракції сировини для сталого виробництва міцних гранул на пресовому
обладнанні та мінімізації браку виробництва.
Апарат ТА або ТВА являє собою одно- або двошнековий змішувачтранспортер з можливістю проведення температурної або парової обробки
сировини (рис. 6.7, 6.18–6.20). В технологічному комплексі застосовується апарат
ТВА виробництва ТОВ «БМ-ІНЖИНІРІНГ» (додат. П, акт впровадження від
04.03.20), розроблений та виготовлений на базі двох встановлених послідовно
двошнекових інактиваторів типу ИД40БМ. Основні технічні характеристики
апарату ТВА представлені в табл. 6.7.
Загальний вид апарату ТВА в зборі на базі двох встановлених послідовно
двошнекових інактиваторів типу ИД40БМ представлено на рис. 6.18–6.19. Принцип
роботи апарату ТВА полягає в імпульсному нагріві та зволоженні біомаси різного
походження, яка рухається по жолобу інактиватора і обробляється глухою парою,
яка вводиться через систему форсунок корпусу (рис. 6.20). Температура водяної
пари становить 130 С (0,3 МПа), витрата визначається з розрахунку 50–80 кг/т
сировини, (рекомендовано використовувати 80 кг/т), час обробки регулюється в
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залежності від сировини (виду та дисперсного складу) та швидкості обертання валу
і становить 5–15 хв. Час перебування матеріалу в апараті регулюється швидкістю
обертання шнеків, а витрата пари – відповідними вентилями. Розташування
форсунок з соплами виконано по дотичній до внутрішньої поверхні корпусу
інактиватора, що забезпечує інтенсивний контакт оброблюваних фаз і ускладнює
забивання форсунок. Переміщення біомаси здійснюється двома спареними
шнековими валами, що знаходяться в зачепленні, в результаті їх зустрічного
обертання. Така реалізація апарату ТВА забезпечує ефект самоочищення шнека від
налипання активованої біомаси. У випадку, якщо температура матеріалу після
сушіння вище 130 С, на стадії ТВО можна використовувати зрошення водою.
Рис. 6.18. Схема
апарату ТВА (а) та
конструкція
інактиватора
ИД40БМ в зборі (б)

В апараті ТВА через коливання тиску відбувається часткова конденсація пари
на поверхні порового простору часток та активація зв’язуючих. На даній стадії
стоїть завдання досягнути об’ємного насичення порового простору сировини
парою, яка в результаті об’ємної конденсації під час пресування сприятиме
активації внутрішніх зв’язуючих, відповідно до фізико-хімічної моделі механізму
гранулювання, представленої в розділі 4.
У випадку ТА сировини апарат продувається підігрітим повітрям з
температурою до 150 С або сировина нагрівається через сорочку пристрою ТА до
температури в межах 100–150 С. Застосування даного апарату цілком задовольняє
умовам застосування методу ТВА. При використанні двох інактиваторів загальна
споживана електрична потужність апарату ТВА становитиме 2,8 кВт (табл. 6.7).
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Рис. 6.19. Апарат ТВА на базі двох інактиваторів типу ИД40БМ, загальний вид
Таблиця 6.7
Технічні характеристики апарату ТВА на базі інактиваторів типу ИД40БМ
виробництва ТОВ «БМ-ІНЖИНІРІНГ»
Назва параметру

Кількість двошнекових
інактиваторів типу ИД40БМ
Продуктивність за біомасою:
деревини,
рослинного походження, т/год
Тип електродвигуна
Частота обертів валу, хв-1
Частота обертів шнеків, хв-1
Кількість шнеків інактиватора,
од.
Напрямок обертання
Міжосьова відстань шнеків, мм
Зовнішній діаметр шнеку, мм
Діаметр валу шнеку, мм
Маса інактиватора, кг

Кількісна
характеристика
2
2,5 – 3
2,5 – 3,5
АИР 80А4
1500
45
2
Зустрічне
204
300
89
1152

Назва параметру

Кількість форсунок для
подачі водяної пари в желоб
інактиватора, од.
Температура водяної пари, ºС,
не більше
Тиск пари в апараті, МПа
Встановлена потужність,
кВт:
інактиватора ИД40БМ
апарату ТВА, загальна
Габаритні розміри
інактиватора, мм:
довжина
ширина
висота

Кількісна
характеристика
12
137
0,3

2
4

6355
875
450
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Технологічна лінія може бути дообладнана окремими ділянками активації
сировини, але бажано давати перевагу суміщенню стадій МА з ТА або ТВА для
досягнення максимального ефекту зниження енерговитрат пресування та сталого
виробництва якісних ПТБ.
Рис. 6.20. Вузол подачі
водяної пари в апарат ТВА
на базі двох інактиваторів
типу ИД40БМ.

Фактичні сумарні енергетичні витрати на процес пресування визначаються
витратами електричної енергії в приводі пресу. В загальному випадку сумарні
енергетичні витрати на процес пресування (з врахуванням ККД двигуна)
складаються з витрат на ущільнення сировини та проштовхування її в формуючих
каналах. В даній роботі проведено детальне дослідження першої складової, а саме
роботи пресування. Для оцінки витрат електричної енергії на пресування доцільно
враховувати обидві складові. Оцінка співвідношення між цими складовими
проведена в працях З. М Кучінскаса, В.І. Особова, І. Я Федоренка [17]. За
результатами аналізу цих робіт можна зробити висновок, що для пресового
обладнання робота пресування в матриці складає 25–30 % повної сумарної роботи
пресування (з врахуванням ККД двигуна), причому менші значення відповідають
більшому тиску пресування, а більші значення – меншому тиску. Для більш
об’єктивної оцінки сумарних витрат енергії пресування із застосуванням методу
ХП, методів МА та ТА прийнято, що частка потребної роботи пресування в
сумарних енерговитратах становить =30 %, для випадку ТВА =25 %.
Застосування методів активації біомаси сприяє зменшенню потребної роботи
пресування. Як наслідок зменшуються і сумарні витрати енергії на процес.
Зменшення потребних енергетичних витрат може впливати на продуктивність
пресового обладнання. Залежність, яка пов’язує продуктивність та потужність
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необхідну для забезпечення процесу гранулювання або пресування має наступний
вигляд [17]:
N

Aсум  G
,
3600

(6.18)

де N – необхідна потужність приводу преса, кВт; Aсум – питомі сумарні
енерговитрати на пресування, кДж/кг; G – продуктивність, кг/год.
Із використанням залежності (6.18), можна визначити максимальну
продуктивність гранулятора, замінивши значення необхідної потужності приводу
сумарним значенням потребних енерговитрат. Залежність для оцінки максимально
можливого підвищення продуктивності пресового обладнання має наступний
вигляд:

G

де G – продуктивність

3600  N двиг. вст. 3600   N двиг.вст.

,
Aсум
100  Aпотр
обладнання

кг/год;

Nдвиг.вст. – встановлена

(6.19)

потужність

приводу преса, кВт; Асум– сумарні потребні енерговитрати на пресування, кДж/кг;
Апотр – потребна

робота

пресування,

кДж/кг;

 – частка потребної роботи

пресування в сумарних енерговитратах на пресування, %.
Зв'язок між продуктивністю та енергетичними витратами підтверджено
результатами досліджень в роботі [324] на прикладі впливу вологості на питомі
показники виробництва паливних гранул з сировини рослинного походження.
Аналіз обох залежностей показує, що питомі витрати енергії на виробництво
одиниці продукції у випадку залучення методів активації сировини зменшуються як
у випадку заміни діючого обладнання менш потужним, так і у випадку
впровадження в існуючих технологіях методів активації сировини за рахунок
підвищення продуктивності встановленого обладнання (додат. П).
Використовуючи результати досліджень розділу 3 та графічні залежності
(рис. 3.2, 3.3, 3.6, 3.11), можна оцінити витрати електричної енергії на процес
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гранулювання деревинної біомаси (рис. 6.21) для випадку використання методу МА
при вмісті активованої складової 30 %, методу МТА та методу МА суміщеного з
ТВА.
Рис. 6.21. Вплив методів
активації на питомі
витрати електричної
енергії стадії пресування

Як бачимо, за умови застосування суміщеного методу МА та ТВА
максимально можливе зниження питомих витрат електроенергії становить 94,8 %,
що відповідає 3,3 кВтгод/т пелет.
Система

аспірації

технологічних

комплексів

виробництва

однокомпонентного та композиційного ПТБ як на базі барабанної сушарки типу СК3 (рис. 6.15), так і з використанням на стадії сушіння енергоефективної
аеродинамічної сушарки з комбінованим рухом сушильного агента та розширенням
висхідних каналів дообладнані системою вловлювання та повернення в
технологічний процес активованої мікрофракції на базі циклону типу АЦ-3
виробництва ТОВ «БМ-ІНЖИНІРІНГ». Обладнання розроблено в межах договору
про співпрацю між ТОВ «БМ-ІНЖИНІРІНГ» та ІТТФ НАН України (додат. П, угода
від 02.02.16). За даними виробника, установка на ділянці аспірації технологічного
комплексу виробництва ПТБ циклону з активним інерційним пиловловлювачем
типу АЦ-3 як додаткова ланка тонкого очищення сушильного агента забезпечує
стабільне повернення в технологічний процес до 10 % сухої сировини в вигляді МА
мікрофракції з розміром 1–200 мкм, при безперебійній роботі за змінних параметрів
пилегазового потоку. Технічні характеристики та загальний вид циклону типу АЦ3 представлені в табл. 6.8 та на рис. 6.22. Характеристики обладнання надані
виробником і в даній роботі не досліджувалися.
Встановлена потужність циклону з активним інерційним пиловловлювачем
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типу АЦ-3 становить 10 кВт, споживання електроенергії складає 7 кВт (табл. 6.8).

Таблиця 6.8
Технічні характеристики циклону з активним відцентровим пиловловлювачем
типу АЦ-3 виробництва ТОВ «БМ-ІНЖИНІРІНГ».
Назва параметру
Продуктивність, м3/год
Вологість матеріалу, %, не більше
Температура матеріалу, °С, не більше
Ефективність вловлювання (d50 = 50 мкм), %
Габаритні розміри АЦ (D×H), мм
Маса на, кг
Тип електродвигуна
Кількість електродвигунів, од.
Встановлена загальна потужність, кВт

Кількісна характеристика
500-3000
15
50
99
600×3300
264
АИР 90L2У2, VMT2060-75
2
10

Рис. 6.22. Циклон з активним
інерційним пиловловлювачем АЦ-3:
1 – корпус; 2, 4 – фланець з’єднання;
3 – опора; 5 – електродвигун АИР80В4;
6 – електродвигун VMT2060-75

Технологія працює в наступний спосіб. Однокомпонентна сировина або
композиційна суміш сировини деревинного походження (сосна, верба, тополя) та
рослинного походження (лузга соняшника) вологістю 40–60 % та середнім
розміром фракції не вище 10 мм з механізованого складу «рухомий піл» (1) за
допомогою транспортеру (2) подається на першу стадію подрібнення в молоткову
дробарку (3), де середній розмір фракції зменшується до 1 мм. Композиційна суміш
може містити фрезерний торф вологістю 40–60 %. За необхідності стебла
агровідходів, крупнофракційна деревина поступає на подрібнення в рубальну
машину або соломорізку (21), після чого поступає до механізованого складу
«рухомий піл» (1). За допомогою пневмотранспортера (4) суміш подається на
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просіювання в грохот або просіювач (5) з розміром чарунок сита 6 мм, де крупна
фракція суміші відділяється та повертається на повторне подрібнення. Суміш, яка
пройшла через сито, розділяється на два потоки. Не менше 30 % маси матеріалу
подається на механічну активацію в двошнековий диспергатор (7) (або молоткову
дробарку) де подрібнюється до розміру фракції не вище 200 мкм та поступає в
просіювач (8). Фракція вище 200 мкм відділяється від сировини та повертається на
подрібнення. МА сировина подається пневмотранспортером (9) на змішування з
основним потоком сировини та поступає на зневоднення у барабанну сушарку з
динамічним регулюванням кута нахилу барабану (10). Збільшення частки
мікрофракції сприяє підвищенню продуктивності сушарки та повноті використання
сушильного агента, а, відповідно, зниженню енергетичних витрат на процес. У
випадку використання аеродинамічної сушарки доцільно процес механічної
активації проводити після стадії сушіння або як проміжну стадію суміщену з
сушінням. Після сушарки основна маса сухого продукту відділяється в циклоні (11),
після чого сушильний агент поступає на стадію тонкого очищення в активний
циклон (12), де з нього відділяється активована мікрофракція, накопичується в
бункері (13) та повертається в технологічний процес, що сприяє підвищенню
продуктивності лінії, зменшенню виробничих втрат сировини. За даними ТОВ «БМІНЖИНІРИНГ», в активному циклоні може виловлюватися до 10 % маси
висушеного матеріалу. Далі формується суміш яка поступає на активацію в апарат
ТВА (14). Пройшовши обробку водяною парою з тиском 0,3 МПа, сировина
розігрівається до температури 125–130 С та подається на стадію гранулювання. В
бункері (15) накопичується механічно активована сировина, яка може вводитися в
композиційну суміш для покращення умов пресування. В грануляторах
(брикетерах) (16), (17) відбувається пресування суміші в гранули (брикети), далі в
охолоджувачі-сепараторі (18) відбувається їх охолодження з одночасним відсівом
дрібної крихти, яка утворилася під час гранулювання і транспортування. Гранули
подаються на ділянку фасування (19) та після цього поступають на склад готової
продукції (20) для зберігання. Апарат ТВА за відсутності парогенератора (12) може
бути використаний для температурної активації сировини, як зазначалося вище.
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Ділянка забезпечення паливом теплогенератора складається з механізованого
складу «рухомий піл» (22) та живильника (23) бункера палива теплогенератора (24)
тепловою потужністю до 1,3 МВт, який забезпечує генерування сушильного агента
для процесу сушіння з температурою 250 – 400 С та роботу парогенератора (25).
До переваг даної технології, на відміну від традиційної комбікормової
технології (рис. 1.3), можна віднести:
1. Розширення сировинної бази підприємства за рахунок виробництва
композиційних ПТБ з використанням біомаси деревинного та рослинного
походження в широкому діапазоні співвідношення складових композиції.
2. Зниження енергетичних витрат на пресування до 45 % та підвищення
структурно-механічних властивостей ПТБ (в середньому міцності на 5 % та густини
25 %) за рахунок введення МА біомаси за умови ХП.
3. Зниження енергетичних витрат на стадії сушіння до 24 % при застосуванні
барабанної сушарки з динамічним регулюванням кута нахилу барабана та
можливість підвищення продуктивності сушарки до 2,8 раза;
4. Зниження енергетичних витрат на сушіння до 22 % та енергетичних
витрат на подрібнення на 40 % при застосуванні аеродинамічної сушарки з
комбінованим рухом теплоносія та розширенням висхідних каналів і схеми
подрібнення з проміжним сушінням сировини та МА частини висушеного продукту.
5. Зниження енергетичних витрат на пресування до 50 % та підвищення
структурно-механічних властивостей продукту (міцності до 3,7 % та густини до
31 %) за рахунок застосування методу МТА композиційної суміші в порівнянні з
ХП та методами МА і ТА, застосованими окремо один від одного.
6. Зниження енергетичних витрат пресування до 12 разів та виробництво в
широкому діапазоні композиційного складу палива з підвищеними структурномеханічними властивостями за рахунок суміщення МА та ТВА композиційної
суміші в порівнянні з методом МА або ТА.
7. Підвищення продуктивності лінії до 10 % завдяки вловлюванню та
поверненню

у

технологічний

процес

мікрофракції,

що

використанням активного циклону другої ланки системи аспірації.

забезпечується
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8. Незалежність продуктивності комплексу від кліматичних умов та
стабільне виробництво якісного палива в цілорічному циклі.
Впровадження результатів наукових досліджень
Результати наукових досліджень представленої дисертаційної роботи
апробовані та впроваджені на 4 підприємствах виробництва паливних брикетів та
гранул. Зокрема методи МА та ТА активації торфу та біомаси перед гранулюванням
з використання водяної пари або води впроваджені на підприємствах ТОВ «НОВА
ЕНЕРГІЯ», пгт. Лужани, Чернівецької області (додат. П, акт впровадження від
03.11.2015), ТОВ «ІНТЕРСОРС» (додат. П, акт впровадження від 11.04.14),
м. Берегове. Витрата пари на підприємствах становила від 50 до 100 кг/кг сух.
сировини (деревина, агробіомаса лузги соняшника, солома, пожнивні рештки
кукурудзи) час обробки знаходився в межах 5–15 хв, температура пари – 125–
130 С. В результаті впровадження обробки насиченою водяною парою сировини
перед пресуванням зафіксовано ефекти зменшення міцності та пружності біомаси
та торфу, підвищення міцності та густини гранул, підвищення продуктивності
гранулятора та зменшення енергоспоживання процесу пресування. На підприємстві
ТОВ «НОВА ЕНЕРГІЯ» в результаті промислових випробувань пресування біомаси
та торфу за методів МА, ТА та ТВА з використанням гранулятора ОГМ-1,5
зафіксовано зменшення енерговитрат на пресування до 76 % та збільшення
продуктивності до 2,8 раза (додат. П, акт випробувань від 05.09.2020). В процесі
експлуатації гранулятора спостерігалося зменшення кількості відмов обладнання.
Якісні показники гранул у всіх випадках впровадження методів активації
підвищувалися (табл. 6.9, 6.10). Найвищі показники відповідали суміщеному
методу МА та ТВА: міцність гранул досягала значення 99,7 %, підвищення густини
гранул досягало 30 %, спостерігалось збільшення вологостійкості гранул до 8 разів
(визначалося збільшенням часу до повного руйнування гранул при зануренні їх у
воду). Не зважаючи на використання води та водяної пари для активації сировини,
вологість гранул не перевищувала 10 %. Порівняно з гранулами, отриманими без
застосування методів активації, в проведених випробуваннях гранули вирізнялися
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більшим співвідношенням довжини до діаметра, темно-коричневим кольором,
глянцевою поверхнею, гострими краями на зламах, відсутністю пружних
деформацій при зламі (злам відбувався миттєво з характерним хрустом), тріщин та
розпушення на поверхні.
За сукупністю встановлених ефектів у всіх випадках впровадження
представники виробника констатували за умови механічної та температурновологісної активації факт переходу частини біополімерів біомаси (лігнінової
складової) в пластичний або подібний до рідкого стан в процесі пресування та її
визначальну роль як зв’язуючого в процесах гранулоутворення.
Таблиця 6.9
Механічна міцність паливних гранул (DU), % та насипна вага (BD), кг/дм3
№ Сировина

Режим пресування
МА
МТА

ХП
Деревина
Торф
Солома
Лузга соняшника
Композиція торф-деревина
Композиція солома
пшениці – деревина
Композиція лузга
соняшника – деревина

–
–

–

0,50
0,60
–
–
0,8
–
–

МА+ТВА

0,6
0,65
0,55
0,55
0,65

0,700
0,73
0,70
0,70
0,72

0,750
0,75
0,75
0,75
0,75

0,55

0,72

0,75

0,6

0,70

0,75

З 2015 в Європі набули чинності стандарти на біопаливо ENplus та ISO 172252, за якими показник міцності для пелет з деревини найвищої якості класу А1
підвищено до рівня 98 %, а найнижчий – до рівня 97,5 %. Щодо композиційних
палив в Україні автором в складі авторського колективу за результатами
представлених в дисертаційній роботі досліджень розроблено та затверджено
технічні умови: ТУ У 10.3-05417118-051:2015 «Паливо гранульоване з торфу,
рослинної сировини та їх сумішей»; ТУ У 02.2-05417118-051:2016 «Паливо
термічно оброблене гранульоване з торфу, рослинної сировини та їх сумішей»;
ТУ У 02.2-05417118-056:2019 «Паливо гранульоване та брикетоване із сумішей
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торфу активованого та рослинної сировини» [20–22]. Нормативні документи
встановлюють граничні вимоги на композиційні ПТБ та ПТТ на рівні зі стандартами
ЄС, як зазначено в підрозділі 1.2.
З аналізу результатів промислових випробувань та за результатами
дослідження структурно-механічних властивостей паливних гранул (табл. 6.9, 6.10)
встановлено, що за умови суміщення методу МА та МТА або ТВА сировини для
всіх досліджених однокомпонентних та композиційних палив показники міцності
та насипної щільності знаходяться на найвищому рівні. Показано (табл. 6.9, 6.10),
що високоякісні гранули за умови суто механічної активації можна отримати із
деревини, торфу та їх композиції. Встановлено, що гранули зі зниженою
механічною міцністю можна отримати із композиції лузга соняшника – деревина та
за умови ХП з торфу. В інших випадках гранули не відповідали вимогам якості або
взагалі не вдавалося отримати гранульоване паливо.
Таблиця 6.10
Щільність паливних гранул (DE), кг/дм3
№
1
2
3
4
5
6
7

Сировина
Деревина
Торф
Солома
Лузга соняшника
Композиція торф-деревина
Композиція солома пшениці – деревина
Композиція лузга соняшника – деревина

Результати
інжиніринговим

дослідження
підприємством

Режим пресування
ХП
МА
0,74
0,92
0,95
1,10
–
0,85
–
0,90
0,87
1,10
–
0,95
–
0,98

активаційних
ТОВ

процесів

МТА
1,18
1,21
1,14
1,16
1,20
1,20
1,16

були

«БМ-ІНЖИНІРІНГ»,

м.

МА+ТВА
1,32
1,38
1,28
1,33
1,31
1,3
1,32

використані
Красноград,

(додат. П, акт впровадження від 04.04.20) для створення оригінальної конструкції
апарату температурно-вологісної активації та виготовлення дослідного зразка.
Апарат широко впроваджується в технологіях переробки біомаси на паливо.
Комбіновану схему аеродинамічної сушарки з введенням проміжної стадії
подрібнення впроваджено в комплексі зневоднення біомаси на підприємстві
виробництва паливних брикетів ТОВ «НАША ЕНЕРГІЯ» та ТОВ «БРИКЕТ-
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ЦЕНТР», пгт. Сосниця, Чернігівська область (додат. П, акт впровадження від
18.10.13). В результаті впровадження продуктивність сушарки підвищилася на
20 %, що свідчить про більш ефективне використання сушильного агента.
Енергоефективні режими сушіння в барабанній сушарці та конструкційні
рішення щодо динамічного регулювання кута нахилу барабана використані
підприємством ТОВ «БМ-ІНЖИНІРІНГ», при виготовлені та впровадженні
дослідного зразка барабанної сушарки СК-3 комплексу виробництва паливних
гранул (додат. П, акт впровадження від 18.04.20) (рис. 6.23, 6.24). Спільні проєкти
ІТТФ НАНУ та ТОВ «БМ-ІНЖИНІРІНГ» – «Cушильний комплекс СК-3 для
деревини, трави, сільськогосподарських відходів» та «Технологія виробництва
поверхнево-осклованих

пелет

з

підвищеною

калорійністю

та

міцністю»

– відзначено дипломом фіналіста VII фестивалю інноваційних проєктів «Sikorskiy
challenge 2018» (додат. С).
Рис. 6.23. Етапи
виготовлення дослідного
зразка барабанної сушарки
СК-3.

Рис. 6.24 Етапи виготовлення елементів дослідного зразка барабанної
сушарки СК-3: а – опора; б – механізм динамічного регулювання кута нахилу
барабана
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Всі наукові розробки, а саме режими ТВА, композиційний склад біопалива,
енергоефективне обладнання, захищені патентами України, серед яких є три
патенти на винахід [308, 325–331]. За заявкою № а201806201 на спосіб сушіння
композиційного матеріалу, що стосується сушарки з динамічним регулюванням
кута нахилу барабану отримано позитивне рішення [332] (додат. Р).
В межах договору ІТТФ НАНУ №16 від 22.01.2017 про трансфер технологій
виробництва з переробки торфу на паливо і добриво продана ліцензія на технологію
комплексної переробки торфу на композиційне паливо та гумінові добрива, та
патенти України № 117651 та № 116663 Інституту технологій ГФС В’єтнаму.
Патент № 116663 визнано винаходом 2020 року в номінації «Енергетика та
енергоефективність» серед чинних патентів виданих протягом останніх 5 років в
межах

Всеукраїнського

конкурсу

«ВИНАХІД РОКУ 2020»,

організованого

Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності»
(Укрпатент) спільно з Торгово-промисловою палатою України за підтримки
Мінекономіки України (додат. С).
Аналіз енергоефективності виробництва ПТБ та ПТТ
Відповідно до Закону України про «Про енергозбереження» [333]

енергоефективна технологія це метод або засіб виробництва продукції, що
забезпечують раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів порівняно
з іншими варіантами використання або виробництва продукції однакового
споживчого рівня чи з аналогічними техніко-економічними показниками, де під
раціональним

використанням

паливно-енергетичних

ресурсів

розуміється

досягнення максимальної ефективності використання паливно-енергетичних
ресурсів при теперішньому рівні розвитку техніки та технології і одночасному
зниженні техногенного впливу на навколишнє природне середовище. Тобто
критерієм раціональності в такому випадку є максимальна ефективність.
Існує безліч визначень терміну «енергоефективність» [334–336]. Так,
наприклад, В. Жовтянський вважає, що це «галузь знань, яка знаходиться на стику
інженерії, економіки, юриспруденції та соціології і означає раціональне
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використання

енергетичних

ресурсів,

досягнення

економічно

доцільної

ефективності використання наявних паливно-енергетичних ресурсів при дійсному
рівні розвитку техніки та технології та дотриманні вимог до навколишнього
середовища» [336].
Для промисловості енергоефективність – це система засобів і методів, що
застосовуються разом або окремо, результатом впровадження чи застосування яких
є досягнення оптимального рівня енергоспоживання, балансу між витратами енергії
та досягнутими виробничими потужностями [335, 336].
Енергоефективність оцінюється як кількісними показниками (кількість
енергії на одиницю кінцевого продукту) ступінь використання альтернативних
джерел енергії, так і якісними показниками (висока, низька). Для кількісної оцінки
використовують термодинамічні, технічні, фінансово-економічні, інтегральні
критерії. Враховуючи той факт, що не завжди технологія, яка має найвищі
показники енергозбереження, є економічно доцільною, найчастіше орієнтуються на
інтегральні показники енергоефективності [337].
6.9.1. Аналіз енергоефективності технологічного комплексу переробки
торфу на паливо і добриво
При оцінці енергоефективності комплексу переробки торфу на паливо і
добриво складність виникає через те, що сировина для виробництва палива, а саме
торф, містить гумінову складову, яка має високу цінність для аграрного сектору, а
її використання як добрива може сприяти відновленню родючості ґрунтів,
відновленню гумусового шару та забезпечувати збільшення приросту біомаси.
Поряд із застосуванням методів енергозбереження, які скорочують витрати
електричної та теплової енергії, вилучення з паливної сировини даного продукту
потребує додаткових енерговитрат. Одночасно створюється додатковий продукт –
високоякісне добриво, а твердий залишок після екстракції виконує роль зв’язуючого
при виробництві пресованого торфопалива, що знижує енергоспоживання процесу
пресування. Врахувати ефекти, що забезпечують підвищення ступеня ефективності
раціонального використання паливного ресурсу при комплексній переробці торфу
на паливо і добриво, досить складно, оскільки сфера застосування добрива не
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енергетична. Проведено оцінку енергоефективності представленої технології в
порівнянні з окремим виробництвом брикетів та окремим виробництвом гуматів за
критерієм економічного ефекту від інтегрування технології виготовлення гуматів в
технологічний цикл торфобрикетного заводу, ступенем залучення в енергетичний
баланс виробництва альтернативних джерел енергії, зменшенням питомих витрат
теплової та електричної енергії.
Впровадження у виробництво технології композиційних торф’яних брикетів
з використанням методів хімічної, механічної та температурно-вологісної активації
дало можливість використовувати у виробництві вторинну сировину деревинного і
рослинного походження в широкому діапазоні вмісту компонентів, вирішити
проблему руйнування брикетів в результаті пружного розширення рослинного
наповнювача в брикеті, виділену в роботі [7], підвищити продуктивність пресового
обладнання та зменшити питомі витрати пресування до 76 % згідно з даними
промислових випробувань (додаток П, акт випробувань від 05.09.2020) та отримати
висококалорійне композиційне паливо, вирішити задачу розширення сировинної
бази торфопереробних підприємств.
Інтегрування технології виробництва гумінових добрив в технологічний цикл
виробництва ПТТ та використання твердого залишку після екстракції гумінових
речовин в якості ефективного хімічно активованого торф’яного зв’язуючого
вирішує задачі зниження енерговитрат на процес пресування, диверсифікації
виробництва та виготовлення на ТБЗ в весняно-літній період додаткового продукту
– гумінових добрив. Технологія комплексної переробки торфу в річному циклі
виробництва добре узгоджується з періодами найвищого попиту в весняно-літній –
на добриво, та в зимовий– на паливо (добриво в зимовий період не виробляється).
Основними ланками розробленої технології є ділянка механічної активації
складових композиційної суміші, ділянка екстракції гумінових речовин та хімічної
активації торфу, ділянка ТВА. Сушіння та брикетування відбувається за загальною
схемою брикетного заводу з сушаркою, оснащеною шахтним млином. Як показано
в розділі 5, зазначений метод сушіння реалізує суміщення процесу сушіння з

355
проміжною стадією подрібнення і є одним з рекомендованих для використання в
аеродинамічних сушарках.
Розрахунок річного економічного ефекту проводився для Ірванцевського ТБЗ
ДК Укрторф з річною продуктивністю 30 тис. т брикетів (4 т/год) за формулою
(6.20) [6, 7], грн:
E  ( П  Е н  К )  А ,

(6.20)

де П – приріст прибутку від реалізації продукції підвищеної якості; Е н –
нормативний коефіцієнт ефективності для торфопереробної та біопаливної галузі
Е н = 0,15; К  А К – питомі додаткові витрати на виробництво одиниці продукції

підвищеної якості; К – додаткові капіталовкладення; А – річний обсяг виробництва
нової продукції в натуральних одиницях виміру.
Вихідні дані наведені в табл.
Таблиця 6.11. В розрахунках прийнято режим роботи підприємства в три
зміни по 8 годин, 22 доби на місяць. В розрахунках вартість 1 кВтгод електричної
енергії становила 1,9 грн, теплової енергії виробленої з використанням природного
газу, становила – 1,1 грн, з біомаси – 0,14 грн, з торфу – 0,12 грн. Вартість
фрезерного торфу з врахуванням транспортно-заготівельних витрат приймалась 300
грн/т, біомаси – 350 грн. При рівній оптовій вартості торф’яного брикету та
композиційного палива останнє є продуктом з підвищеними якісними показниками
за міцністю та зменшеною зольністю. Із залученням температурно-вологісної
активації або хімічної активації паливо набуває максимальної енергетичної
щільності, оскільки має найвищі показники густини, також в рази підвищується
стійкість до впливу вологи.
Перелік

та

вартість

основного

обладнання,

величина

додаткових

експлуатаційних витрат представлені в табл. Т.1, вартість обладнання вказано за
даними постачальника ТОВ «БМ-ІНЖИНІРІНГ» на 1.05.2020.
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Таблиця 6.11
Економічні показники впровадження нової технології

Назва показника

Річний обсяг виробництва ПТТ,
А1,, А11
Оптова вартість однієї тонни ПТТ,
Ц1,Ц11
Собівартість 1 тонни торф’яних
брикетів, С1
Собівартість 1 тонни
композиційних брикетів,С11
Річний обсяг виробництва 3 %
розчину гуматів, А2, А22
Оптова вартість однієї 1 тонни 3 %
розчину гуматів, Ц2,Ц22
Собівартість 1 тонни розчину
гуматів, С2
Собівартість 1 тонни розчину
гуматів, С22
Додаткові капітальні вкладення
К11, К22,в тому числі:
Вартість обладнання
Витрати на доставку та монтаж
обладнання (10 % вартості
обладнання)
Зниження експлуатаційних витрат
на пресування 1 тонни брикетів
ЕВ11,
Додаткові експлуатаційні витрати
на 1 тонну продукту, ЕВІ 11

Окреме
виробництво
гумату

Комплексна
переробка

х

х

х

х

х

х

х

х

Оди-ниці
виміру

Торф’яні
брикети

Композиційні
брикети

тис. т

30

30

тис. грн

0,850

0,850

0,534

х

х

0,514

х

х

81

81

х

х

1,0

1,0

х

х

0,62

х

х

х

тис. грн
тис. грн
тис. т
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

х
х
х

627

858

х

780

57

х

78

х

х

х

тис. грн

х

0,23

570

тис. грн

тис. грн

х

0,047
х

0,027

Зведено в Зведено в
табл. 6.4 табл. 6.6

Приріст прибутку на одиницю продукції П визначається за формулою
(6.21), тис. грн/т:
 П  П 11  П 1  ( Ц 11  С11 )  ( Ц 1  С1 ) ,

(6.21)

де С11 – собівартість виробництва одиниці продукту до впровадження заходів
підвищення енергоефективності, тис. грн/т; Ц 11 – оптова ціна продукту після
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впровадження заходів підвищення енергоефективності, тис. грн/т; С 1 – собівартість
виробництва

одиниці

продукту

до

впровадження

заходів

підвищення

енергоефективності, тис. грн/т; С11 – собівартість виробництва одиниці продукту
після впровадження заходів підвищення енергоефективності, тис. грн/т.
Собівартість виробництва торф’яних брикетів прийнято як 0,534 тис. грн/т [7].
Собівартість виробництва композиційних брикетів, тис. грн/т:

С11  С1  ЕВ11  ЕВ І  0,534  0,047  0,027  0,514 .
11

(6.22)

Приріст прибутку розрахований на одиницю продукції за (6.21) складатиме:
П11  (0,850  0,514 )  (0,850  0,534 )  0,020 .

(6.23)

Річна вартість паливних брикетів, тис. грн:
В1  В11  Ц 1  А1  0,850  30000  25500 .

(6.24)

Рентабельність виробництва торф’яних брикетів, %:
Р1  100 %  ( Ц 1  С1. )  А / В1 )  100 %  ( 0,850  0,534 )  30000 / 25500 )  37 .

(6.25)

Рентабельність виробництва композиційних брикетів, %:

Р11  100%  ( Ц11  С11. )  А / В11 )  100%  (0,850  0,514)  30000 / 25500)  39,5. (6.26)
Річний економічний ефект від впровадження технології виробництва
композиційних брикетів розрахований за (6.20) складатиме, тис. грн:
Е11  ( П11  Е н  К )  A11  (0,020  0,15

627
)  30000  505 .
30000

(6.27)

Термін окупності О11 впровадження технології виробництва композиційних
брикетів розраховується як відношення додаткового капіталовкладення до річного
економічного ефекту, років:
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О11 

К 11 627

 1,25 .
Е11 505

(6.28)

За умови будівництва окремого підприємства з виробництва гумінових
добрив за класичною схемою (рис. 1.15), технологію треба доукомплектувати
дробаркою для подрібнення торфу та барабанною сушаркою для підсушування
сировини. Якщо вважати інші стадії за вартістю обладнання еквівалентними
розробленій технології та прийняти вартість барабанної сушарки 170 тис. грн та
дробарки 55 тис. грн річний прибуток буде становити, тис. грн:

П І 2  (1,000  0,620)  0,380 .

(6.29)

Прибуток на одиницю продукції при інтегруванні технології виготовлення
3 % розчину гумінових добрив в технологічний цикл ТБЗ, розрахований за (6.21),
складатиме, грн/т:
П 2 2  (1,000  0,230 )  0,770 .

(6.30)

Річна вартість виробництва 3 % розчину гумінових добрив, тис. грн:
В2  В2 2  Ц 2  А2  1,000  81000  81000 .

(6.31)

Рентабельність виробництва 3 % розчину гумінових добрив на окремому
підприємстві, %:
Р2  100 %  ( Ц 2  С 2 . )  А2 / В2 )  100 %  (1,000  0,620 )  81000 / 81000 )  38 .

(6.32)

Рентабельність виробництва 3 % розчину гумінових добрив в межах
технології комплексної переробки торфу, %:
Р22  100%  ( Ц 22  С22. )  А2 / В2 ) 
 100%  (0,850  0,230)  81000 / 81000)  62

(6.33)

Річний економічний ефект від будівництва окремого підприємства з
виробництва гумінових добрив за класичною схемою, тис. грн:
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Е2  (П2  Ен  К )  A  (0,380  0,15
Термін

окупності

О2

1083
)  81000  30617.
81000

капіталовкладень

при

(6.34)

будівництві

окремого

підприємства з виробництва гумінових добрив за традиційною схемою, років:

О2 

К2
1083

 0 , 035 .
Е2
30617

(6.35)

Річний економічний ефект інтегрування технології отримання гумінових
добрив на ТБЗ, розрахований за (6.20), тис. грн:

Е2  (П2  Ен  К )  A  (0,770  0,15

858
)  81000  62242.
81000

(6.36)

Сумарний річний економічний ефект від модернізації торфопереробного
підприємства

для

виробництва

композиційних

брикетів

та

гумінових

добрив, тис. грн:
Е  E1  Е2  9474  62242  71715 .

(6.37)

Термін окупності О2 додаткових капіталовкладень при впровадженні
технології комплексної переробки торфу на паливо і добриво на ТБЗ, років:

О

К1  К 2
627  858

 0,023 .
E1  Е2 505  62242

(6.38)

З розрахунків видно, що для технології виготовлення композиційних брикетів
економічний ефект від впровадження методу ХА торфу та використання його як
зв’язуючого становить 505 тис. грн, а для технології виробництва гумінових добрив
економічний ефект від інтегрування її в технологічний цикл ТБЗ збільшується в
2 рази і становить 62,2 млн. грн, разом з тим собівартість виробництва гумінових
добрив при виробництві 3 % розчину гуматів зменшується в 2,7 раза.
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Впровадження технології комплексної переробки торфу на ТБЗ України дає
можливість підвищити річний прибуток підприємства до 505  62242  62742 тис.
грн, збільшити рентабельність виробництва палива на 39,5  37  2,5 %, та гуматів
на 62  38  24 %. Знизити термін окупності впровадження технології до 0,023 року.
Питомі витрати альтернативного палива на виробництво теплової енергії на
ТБЗ при сушінні сировини від вологості 50 % до 15 % становлять в енергетичному
еквіваленті 660 кВтгод/т, витрати електричної енергії – 80 кВтгод/т. У окремому
підприємстві виробництва гуматів споживається природного газу на виробництво
теплової енергії – 396 кВтгод/т розчину, електричної енергії – 10 кВтгод/т розчину.
Частка використання альтернативного палива в енергетичному балансі ТБЗ
становить 89 %, у виробництві гуматів відсутня.
Питомі витрати альтернативного палива на виробництво теплової енергії за
технологією комплексної переробки торфу становлять – 667 кВтгод/т, електричної
енергії – 60 кВтгод/т. Виробництво гуматів споживає альтернативного палива на
виробництво теплової енергії 73,6 кВтгод/т розчину, електричної енергії –
12 кВтгод/т

розчину.

Частка

використання

альтернативного

палива

в

енергетичному балансі виробництва композиційного палива становить 92 %, у
виробництві гуматів – 86 %.
Питоме зниження енерговитрат теплової енергії на виробництво тонни палива
відсутнє (збільшилося на 1 %), електричної енергії – 25 %. Питоме зниження
енерговитрат теплової енергії на виробництво тонни розчину гумату – 81 %,
електричної енергії – відсутнє (збільшилося на 20 %).
При середній теплоті згоряння палива 4700 кВтгод/т, питомі витрати енергії
на виробництво палива в енергетичному еквіваленті становлять для виробництва
торф’яних брикетів 15,7 %, для виробництва композиційного палива – 15,4 %.
Представлені

розрахунки

підтверджують

високу

енергоефективність

запропонованої технології комплексної переробки торфу на паливо і добриво.
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6.9.2. Аналіз

енергоефективності

технологічного

комплексу

виробництва однокомпонентного та композиційного ПТБ
Аналіз

енергоефективності

технологічного

комплексу

виробництва

композиційного ПТБ проведено за критеріями економічного ефекту від
впровадження

методів

інтегрування

технології

торфобрикетного

заводу,

механічної

та

виготовлення
ступенем

температурно-вологісної
гуматів

залучення

в
в

активації

технологічний
енергетичний

цикл
баланс

альтернативних джерел енергії, зменшенням питомих витрат теплової та
електричної енергії. Проведено дослідження критеріїв енергоефективності
технологічного комплексу виробництва однокомпонентного та композиційного
ПТБ на базі барабанної сушарки типу СК-3 та технологічного комплексу на базі
аеродинамічної сушарки з комбінованим рухом сушильного агента та розширенням
висхідних каналів. При розробленні представлених комплексів за базові було взято
традиційні

для

України

«комбікормові»

технології

виробництва

ПТБ

з

використанням сушильного комплексу АВМ-0,65 (ТОВ «НОВА ЕНЕРГІЯ», пгт.
Лужани, Чернівецької області) з робочим об’ємом 20 м2 та комплекс на базі
прямоточної чотирисекційної аеродинамічної труби сушарки (ТОВ «БРИКЕТЦЕНТР», пгт. Сосниця, Чернігівської області), укомплектовані гранулятором
ОГМ-1,5, продуктивністю за кінцевим продуктом 1 т/год. В розрахунках прийнято
режим роботи 8 годин, 3 зміни на добу, 22 робочі дні на місяць, вартість 1 кВтгод
електричної енергії становила 1,9 грн, теплової енергії, виробленої з використанням
біомаси – 0,14 грн, з торфу – 0,12 грн. Вартість фрезерного торфу з врахуванням
транспортно-заготівельних витрат приймалась 300 грн/т, біомаси – 350 грн.
Створення енергоефективних комплексів виробництва ПТБ здійснюється шляхом
впровадження у базові комплекси ділянок механічної та температурно-вологісної
активації, модернізації конструкцій сушильного обладнання. Вихідні дані
представлені в табл. Т.2–Т.5. Вартість обладнання вказано за даними постачальника
ТОВ «БМ-ІНЖИНІРІНГ» на 1.05.2020. Як і в попередньому випадку, залучення
методів активації біомаси сприяє зниженню енерговитрат на пресування, забезпечує
високі показники густини та міцності за підвищення вологостійкості палива та
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зменшення частки браку. Розширюється сировинна база підприємства, спрощується
переналаштування на інші види біосировини, забезпечується стале виробництво
палива в річному циклі роботи підприємства. При розрахунках енергоспоживання
враховувалися базові показники встановленого обладнання ліній виробництва
паливних гранул ТОВ «НОВА ЕНЕРГІЯ» та ТОВ «БРИКЕТ-ЦЕНТР». Показники
встановленої потужності додаткового обладнання надані ТОВ «БМ-ІНЖИНІРІНГ».
В розрахунках споживана потужність обладнання розраховувалася як 70 % від
встановленої.
Розрахунок

показників

енергоефективності

виконано

на

прикладі

виробництва паливних гранул з деревини сосни.
Питому витрату теплової енергії на процес сушіння визначено за залежністю
(6.39), кВтгод / т:
Q

Де

q – питома

витрата

q  G 0  к

3600 100   0

теплоти

на

випаровування

(6.39)
вологи,

кДж/кг вол.;

G – продуктивність технології за паливними гранулами, т/год;  0 ,  к – початкова
та кінцева вологість сировини для виготовлення палива, %.
Витрата сировини, необхідна для забезпечення виробництва продуктивністю

G =1 т/год, становить 1,8 т/год. В розрахунках приймалася початкова вологість
сировини 50 %, кінцева вологість 10 %. В технологічному процесі з сировини
видаляється 800 кг вологи. При визначенні споживання теплової енергії сушильним
комплексом для сушарки АВМ-0,65 питома витрата теплоти на випаровування
вологи приймалася 5300 кДж/кг як середній показник сушарки з додатним кутом
нахилу (рис. 5.20), для СК-3 – 4700 кДж/кг (рис. 5.20), для прямоточної
аеродинамічної сушарки – 3573 кДж/кг (табл. 5.4), для прямоточної аеродинамічної
сушарки з комбінованим рухом сушильного агента та розширенням висхідних
каналів – 3350 кДж / кг (табл. 5.6). В розрахунках для технології на базі
аеродинамічної сушарки враховано застосування схеми 4 подрібнення та механічної
активації (рис. 5.4). Відповідно до теоретичних розрахунків вказана схема
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забезпечує зниження енергетичних витрат на подрібнення до 40 %. При виборі
параметрів дробарки виходили з положення, що загальна встановлена та споживана
потужність стадії подрібнення має бути зменшена не більше ніж на 40 % в
порівнянні з базовою технологією. Так з табл. Т.2 видно, що для базових технологій
електроспоживання становить 42 кВтгод/т продукту, що відповідає двом
дробаркам із встановленою потужністю 30 кВт кожна. Для комплексу на базі
аеродинамічної сушарки з комбінованим рухом сушильного агента із схеми
виключена дробарка другої стадії подрібнення та введена в технологічний цикл
дробарка з встановленою потужністю 10 кВт (споживана потужність складала 7
кВт) для механічної активації сухої речовини після стадії сушіння, відповідно,
загальна потужність стадії подрібнення зменшена на 34 %. Зазначена технологія
також дообладнана додатковим циклоном та напірним вентилятором для реалізації
схеми комбінованого руху сушильного агента (рис. 5.16) та жалюзійним
живильником бункера циклону, що збільшує встановлену потужність лінії на 45 кВт
(табл. Т.2).
Технологічні комплекси виробництва однокомпонентного та композиційного
ПТБ як на базі барабанної сушарки типу СК-3, так і з використанням на стадії
сушіння аеродинамічної сушарки з комбінованим рухом сушильного агента та
розширенням висхідних каналів дообладнані системою вловлювання та повернення
в технологічний процес активованої мікрофракції на базі циклону типу АЦ-3 та
апаратом ТВА виробництва ТОВ «БМ-ІНЖИНІРІНГ», виготовленого на базі двох
встановлених послідовно двошнекових інактиваторів типу ИД40БМ виробництва
ТОВ «БМ-ІНЖИНІРІНГ».
Встановлена потужність циклону з активним інерційним пиловловлювачем
типу АЦ-3 становить 10 кВт, споживання електричної енергії становить 7 кВт
(табл. Т.2).
Загальна споживана електрична потужність апарату ТВА виробництва ТОВ
«БМ-ІНЖИНІРІНГ» виготовленого на базі двох встановлених послідовно
двошнекових інактиваторів типу ИД40БМ, становитиме 2,8 кВт (табл. Т.2).
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Для

сушильного

комплексу АВМ-0,65

та

СК-3

питомі

показники

електроспоживання (табл. Т.2), відповідно до даних ТОВ «БМ-ІНЖИНІРІНГ»,
збігаються.
За результатами даних щодо показників витрат електричної (табл. Т.2) та
теплової (табл. Т.2) енергії чотирьох розглянутих технологій розраховано загальні
енергетичні витрати на процес, питоме зниження енергоспоживання та загальну
вартість витрат електричної та теплової енергії на тонну ПТБ.
Величину фонду заробітної плати віднесену на тонну продукту розраховано
виходячи з умов, що для обслуговування комплексу необхідно 6 робітників, режим
роботи становить 3 зміни по 8 годин 22 доби на місяць, при заробітній платні з
врахуванням накладних витрат 500 у. о. або 14 тис. грн при річному виробітку
6300 тонн ПТБ. Для зазначених умов величина фонду заробітної плати віднесена на
тонну продукту становитиме, грн/т:
Ф

6  14000  12
 160 .
6300

(6.40)

Собівартість виробництва тонни ПТБ була розрахована за залежністю (6.41),
тис. грн / т:
С  1,1  ( ЕВел  ЕВ тепл  Ф  Ц с ) ,

(6.41)

де ЕВел – вартість експлуатаційних витрат електроспоживання, тис. грн/т; ЕВтепл –
вартість експлуатаційних витрат теплової енергії; Ц с –вартість сировини тис. грн/т
ПТБ.
Вартість сировини віднесена до тонни ПТБ при середній ринковій вартості
350 грн/т та годинній витраті сировини 1,8 т становить Ц с = 650 грн.
В розрахунку собівартості враховано амортизаційні та інші витрати в розмірі
10 % від суми експлуатаційних витрат, величини фонду заробітної плати та вартості
сировини. Результати розрахунків представлені в табл.Т.5.
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Таблиця 6.12

тис. т
тис. грн
тис. грн

Додаткові капітальні вкладення К, в
тис. грн
тому числі:
Вартість обладнання
тис. грн
Витрати на доставку та монтаж
обладнання (10 % вартості
тис. грн
обладнання)

6,3
2,7

6,3
2,7

6,3
2,7

6,3
2,7

1,373

1,338

1,308

1,122

х

0,627

0,767

0,580

х

х

0,697

0,527

х

х

0,070

0,053

Технологія на базі
аеродинамічної сушарки з
комбінованим рухом
сушильного агента

Річний обсяг виробництва ПТБ, А
Оптова вартість однієї тонни ПТБ, Ц
Собівартість 1 тонни ПТБ, С1

Технологія на базі
СК-3

Одиниці
виміру

Комбікормова технологія на базі
аеродинамічної сушарки

Назва показника

Комбікормова технологія на базі
АВМ-0,65

Економічні показники впровадження нової технології

Розрахунок показників енергетичної ефективності технологічного комплексу
виробництва композиційного ПТБ на базі сушильного комплексу СК-3 проведено
за методикою, представленою в підрозділі 6.9.1.
Приріст прибутку, розрахований на одиницю продукції за (6.21), тис. грн:

П  (2,7  1,308)  (2,7  1,373)  0,065 .

(6.42)

Річна вартість ПТБ, тис. грн:

В  Ц  А  2,7  6300  17010,

(6.43)

Рентабельність виробництва ПТБ за комбікормовою технологією, %:
Р  100 %  ( Ц  С. )  А / В )  100 %  ( 2,70  1,373)  6300 / 17010 )  49.

(6.44)
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Рентабельність виробництва композиційного ПТБ за технологією на базі
сушильного комплексу СК-3, %:
Р  100 %  ( Ц  С. )  А / В )  100 %  ( 2,70  1,308)  6300 / 17010 )  51,5 .

(6.45)

Річний економічний ефект від впровадження технології виробництва
композиційних ПТБ, розрахований за (6.20) складатиме, тис. грн:

Е  (П  Ен  К )  A  (0,065  0,15

767
)  6300  294 .
6300

(6.46)

Термін окупності О впровадження технології виробництва композиційних
ПТБ, років:

О

К 767

 2,6 .
Е 294

(6.47)

Розрахунок показників енергетичної ефективності технологічного комплексу
виробництва композиційного ПТБ на базі аеродинамічної сушарки з комбінованим
рухом сушильного агента.
Приріст прибутку, розрахований на одиницю продукції за (6.21), тис. грн:

П  (2,4  1,122)  (2,4  1,338)  0,216 .

(6.48)

Рентабельність виробництва ПТБ за комбікормовою технологією на базі
аеродинамічної сушарки, %:
Р1  100 %  ( Ц  С. )  А / В )  100 %  ( 2,70  1,338)  6300 / 17010 )  50,4 .

(6.49)

Рентабельність виробництва композиційного ПТБ за технологією на базі
аеродинамічної сушарки з комбінованим рухом сушильного агента, %:
Р1  100 %  ( Ц  С. )  А / В )  100 %  ( 2,70  1,122 )  6300 / 17010 )  58,4 .

(6.50)

Річний економічний ефект від впровадження технології виробництва
композиційних ПТБ, розрахований за (6.20), складатиме, тис. грн:
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Е  (П  Ен  К )  A  (0,216  0,15

580
)  6300  1273 .
6300

(6.51)

Термін окупності О впровадження технології виробництва композиційних
ПТБ, років:
О

Впровадження

К 580

 0,46 .
Е 1273

методів

механічної

(6.52)
та

температурної

активації,

енергоефективних сушарок у виробництво пресованого твердого біопалива дає
можливість підвищити річний прибуток підприємства на 294 тис. грн для технології
на базі барабанної сушарки СК-3 та на 1273 тис. грн – для технології на базі
аеродинамічної сушарки з комбінованим рухом сушильного агента, а також
підвищити рентабельність виробництва на 51,5  49  2,5 %, та на 58,4  50,4  8 %.
Термін окупності запропонованих заходів не перевищує 2,6 року, що відповідає
вимогам до енергоефективних технологій.
Частка використання альтернативного палива в енергетичному балансі
комплексів з барабанною сушаркою становить 89 %. Зниження енерговитрат
теплової енергії на виробництво тонни палива складає 7,5 %, електричної енергії
16 %. Питомі витрати теплової енергії на одиницю енергії виробленого палива (при
середній теплоті згоряння палива 4700 кВтгод / т) базового комплексу становлять
25 %, електричної – 12 % і знижуються до 22 % та 10 % відповідно при застосуванні
технології на базі сушарки СК-3.
Для

випадку

комплексів

на

базі

аеродинамічних

сушарок

частка

альтернативного палива залишається на рівні 86 %. Зниження енерговитрат
теплової енергії на виробництво тонни палива складає 14,5 %, електричної
енергії – 8 %. Питомі витрати теплової енергії на одиницю енергії виробленого
палива базового комплексу становлять 20 %, електричної – 12 % і знижуються до
16 % та 11 % відповідно при застосуванні технології на базі аеродинамічної
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сушарки з комбінованим рухом сушильного агента та розширенням висхідних
каналів.
Представлені розрахунки підтверджують високу ефективність впровадження
методів механічної та температурної або температурно-вологісної активації
сировини

та

запропонованих

енергоефективних

сушарок

у

виробництво

пресованого твердого біопалива і свідчать про високу енергоефективність
запропонованої технології виробництва композиційних ПТБ.
Висновки до розділу 6
1. Обґрунтовано

склад

основних

ділянок

та

розроблено

апаратно-

технологічну схему енергоефективного комплексу виробництва композиційного
ПТТ на основі торфу та біомаси на базі схеми торфобрикетного заводу з сушаркою
з шахтним млином.
2. Серед переваг технологічного комплексу виробництва композиційного
ПТТ можна відзначити розширення сировинної бази підприємства, зниження
енергетичних витрат пресування до 45 % за рахунок введення ділянки МА,
зниження енергетичних витрат пресування до 50 % за рахунок використання методу
МТА в порівнянні з методом МА та ТА, застосованими окремо один від одного;
зниження енергетичних витрат пресування до 12 разів та виробництво в широкому
діапазоні композиційного складу палива з підвищеними структурно-механічними
властивостями за рахунок застосування методу МА, суміщеного з ТВА
композиційної суміші, в порівнянні з методами МА, ТА, МТА.
3. Розроблено апаратно-технологічну схему ділянки виробництва гуматів в
технологічному циклі торфобрикетного заводу. Порівняльний техніко-економічний
аналіз виробництва гуматів на окремому підприємстві та за розробленою схемою
виявив зниження собівартості виробництва гуматів в 3,5–3,8 раза при інтегруванні
ділянки виробництва гуматів в технологічний цикл ТБЗ.
4. Обґрунтовано застосування схем комплексної переробки торфу на паливо
з екстракцією гумінових речовин з фрезерного або сухого торфу для виробництва
добрива та примусовим сушінням в сушарці з шахтним млином суміші фрезерного
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торфу та ХА торфу з вмістом останнього до 10 % за сухою речовиною або польовим
сушінням композиції фрезерного та ХА торфу з вмістом останнього 10–50 % за
сухою речовиною і наступною переробкою на паливо при виробництві
композиційних ПТТ.
5. Розроблено номограми для визначення вмісту біомаси деревини в
композиційному ТПП з вмістом ХА торфу з метою підвищення показників
композиційного палива до рівня суто торф’яних брикетів.
6. Обґрунтовано

склад

основних

ділянок

та

розроблено

апаратно-

технологічну схему енергоефективного технологічного комплексу переробки торфу
на паливо і добриво на базі схеми комплексу виробництва композиційного ПТТ на
основі торфу та біомаси.
7. Серед додаткових переваг комплексу переробки торфу на паливо і
добриво можна відзначити зниження енергетичних витрат на пресування до 5 разів
за рахунок використання ХА торфу як зв’язуючого; диверсифікацію продукції за
рахунок додаткового виробництва в літній період добрива (розчину гуматів) та
цілорічного виробництва палива; зменшення собівартості виробництва гумінових
добрив в 3,8 рази.
8. Розроблено апаратно-технологічну схему енергоефективного комплексу
виробництва композиційного ПТБ. Обґрунтовано склад основних ділянок та
конструкції апарату ТВА на базі двошнекових інактиваторів ИД40БМ, барабанної
сушарки СК-3 з динамічним регулюванням кута нахилу барабану, теплогенератора
з ТОА.
9. Серед переваг впровадження технологічного комплексу виробництва
композиційного ПТБ можна виділити розширення сировинної бази підприємства,
зниження енергетичних витрат пресування до 45 % за рахунок введення МА
біомаси, зниження енергетичних витрат на стадії сушіння до 24 % при застосуванні
барабанної сушарки з динамічним регулюванням кута нахилу барабана та
можливість підвищення продуктивності сушарки у 2,8 раза, зниження енергетичних
витрат на сушіння до 22 % та енергетичних витрат на подрібнення на 40 % при
застосуванні аеродинамічної сушарки з комбінованим рухом теплоносія та
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розширенням висхідних каналів і схеми подрібнення з проміжним сушінням
сировини та механічною активацією частини висушеного продукту, зниження
енергетичних витрат на пресування до 50 % за методу МТА композиційної суміші
в порівнянні з ХП та методами МА, ТА, застосованими окремо один від одного,
зниження енергетичних витрат на пресування до 12 разів та виробництво в
широкому діапазоні композиційного складу палива з підвищеними структурномеханічними властивостями за рахунок суміщення методів МА та ТВА
композиційної суміші в порівнянні з методами МА, ТА, МТА, підвищення
продуктивності лінії до 10 % завдяки вловлюванню та поверненню в технологічний
процес мікрофракції, що забезпечується використанням активного циклону другої
ланки системи аспірації, незалежність продуктивності комплексу від кліматичних
умов та стабільне виробництво якісного палива в цілорічному циклі.
10. Промислові випробування методів активації сировини перед пресуванням
показали, що за умови впровадження методів МА та ТВА сировини для всіх
досліджених зразків однокомпонентного та композиційного ПТБ були отримані
найвищі показники густини та міцності палива, спостерігалося зменшення до 76 %
питомих витрат електроспоживання та підвищення продуктивності гранулятора до
38%.
11. За результатами оцінки енергоефективності запропонованих технологій
встановлено, що впровадження стадій МА та ТА або ТВА сировини перед
пресуванням

в

технологіях

виробництва

біопалива

забезпечує

зниження

енерговитрат теплової енергії на виробництво тонни палива на 7,5–14%,
електричної – 8–16 %. Розрахунковий укрупнений річний економічний ефект від
впровадження складає 1,27 млн грн.
12. Встановлено, що впровадження методу ХА торфу на ТБЗ та комплексна
переробка торфу на паливо та добриво забезпечує зниження питомих витрат
електричної енергії на 25% на тонну ПТТ та зниження енерговитрат теплової енергії
на виробництво тонни розчину гумату – 81 % при підвищенні витрат електричної
енергії на 20%. Розрахунковий укрупнений річний економічний ефект від
впровадження складає 62,7 млн грн.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ПО РОБОТІ

Дисертаційна робота спрямована на розв’язання важливої науковоприкладної

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
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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 участю полісахаридів геміцелюлози, а участь лігнінової складової є
незначною. 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, просипання 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 внаслідок 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.
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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 до 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.
11. З використанням методики енергетичного аналізу стадії подрібнення
обґрунтовано схеми двостадійного подрібнення з механічною активацією частини
сировини на другій стадії, що забезпечує 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 через проміжну стадію подрібнення та
механічної активації, які забезпечують мінімальну пофракційну вологорізницю
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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 одиниці продукції на 7,5–
14 %, електричної – на 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 «БМІНЖИНІРІНГ», 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.
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брикетів (склад, вологість, температура та тиск пресування) за умов високої
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3. Снєжкін Ю. Ф., Корінчук Д. М. Залишок після екстракції гумінових
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Заочна участь. Внесок здобувача: розроблення технологічної схеми та визначення
ефективних режимів роботи.
53. Корінчук Д. М., Бунецький В. О. Фізико-хімічні методи активації біомаси в
енергоефективних

технологіях

виробництва

біопалива.

Матеріали

ХХІХ
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Міжнародної наукової конференції «Проблеми екології і експлуатації об’єктів
енергетики» (10–14 червня 2019, м. Одеса). Київ: ІПЦ АЛКОН, 2020. С. 109–114.
Заочна участь. Внесок здобувача: розроблення фізичних та фізико-хімічних
положень гранулоутворення за умови активації сировини.
Наукові праці, що додатково відображають наукові результати дисертації:
54. Енергоефективність

та

енергозбереження:

економічний,

техніко-

технологічний та екологічний аспекти України: колективна монографія./за заг. ред.
П. М. Макаренка, О. В. Калініченка, В. І. Аранчій. Полтавська державна аграрна
академія, Опольський университет (Польща). Полтава: ПП “Астрая”, 2019. 603 с.
Корінчук Д. М., Бунецький В. О. Стале виробництво твердого біопалива в Україні.
Галузеві рішення. С. 124–130. (Автору належить п.2.9 розділу 2). Внесок здобувача:
розроблено стратегію розвитку біопаливної галузі, обґрунтовано основні етапи
сталого виробництва якісного пресованого біопалива в Україні.
55. Снєжкін Ю. Ф., Корінчук Д. М., Безгін М. М. Дослідження температурної
обробки біосировини в технології виробництва твердого біопалива. Наукові праці
ОНАХТ. 2015. Вип. 47. Т. 2. С. 209–213. [Наукове фахове видання України, Index
Copernicus]. Внесок здобувача: постановка задачі дослідження, розроблення
методики та проведення досліджень впливу температурної обробки сировини на
якісні показники палива, формулювання висновків.
56. Снєжкін Ю. Ф.,

Корінчук Д. М.,

Безгін М. М.,

Степчук І. В

Аналіз

енерговитрат стадії термовологісної обробки біомаси в технологіях виробництва
твердого біопалива. Наукові праці ОНАХТ. 2015. Вип. 47. Т. 2. С. 198–203. DOI:
https://doi.org/10.15673/swonaft.v1i47.432. [Index Copernicus]. Внесок здобувача:
постановка задачі, участь у проведенні експериментальних досліджень та
теоретичних розрахунків, аналізі їх результатів та формулюванні висновків.
57. Сороковая Н. Н., Коринчук Д. Н. Математическая модель и метод расчета
динамики сушки и термодеструкции биомассы. Наукові праці ОНАХТ, 2018.
Вип. 82.

Т. 1.

С. 66–72. DOI: https://doi.org/10.15673/swonaft.v82i1.1008.

[Index

Copernicus]. Внесок здобувача: постановка задачі, проведеня теоретичних
досліджень та аналізі їх результатів.
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58. Коринчук Д. Н.

Коринчук Д. Н.

Энергоэффективные

режимы

производства высококалорийного биотоплива. Сборник трудов VII Международной
научно-практической конференции, посвященной 110-летию со дня рождения
Академика А. В. Лыкова «Современные энергосберегающие тепловые технологии
(сушка и тепловые процессы) СЭТТ–2020» (13–15 октября 2020, г. Москва).
Москва, 2020. С. 255–260. Дистанційна участь.
Технічні умови:
59. Технічні умови: ТУ У 10.3-05417118-051:2015 (ВПЕРШЕ). Паливо
гранульоване з торфу, рослинної сировини та їх сумішей. Снєжкін Ю. Ф.,
Корінчук Д. М., Шапар Р. О. Внесок здобувача: розроблення класифікації та
рецептур, технічних вимог, правил приймання та контролю якості марок палива.
60. Технічні умови: ТУ У 02.2-05417118-051:2016 (ВПЕРШЕ). Паливо
термічно оброблене гранульоване з торфу, рослинної сировини та їх сумішей.
Снєжкін Ю. Ф., Корінчук Д. М., Шапар Р. О. Внесок здобувача: розроблення
класифікації та рецептур палива, технічних вимог до марок палива.
61. Технічні умови: ТУ У 02.2-05417118-056:2019 (ВПЕРШЕ). Паливо
гранульоване та брикетоване із сумішей торфу хімічно активованого та рослинної
сировини.

Снєжкін Ю. Ф.,

Корінчук Д. М.,

Шапар Р. О.

Внесок

здобувача:

розроблення класифікації, рецептур, технічних вимог, правил контролю якості.
Патенти:
62. Пат. на корисну модель № 60275 (UA). Україна: МПК C 10 F 7/00, C 10 L
5/40 Композиційний паливний брикет. Снєжкін Ю. Ф., Михайлик В. А.,
Михайлик Т. О., Корінчук Д. М., Бякова О. М., опубл. 10.06.2011, бюл. № 11.
Внесок здобувача: розроблення композиційного складу та режимів виробництва.
63. Пат. на корисну модель № 60270 (UA). Україна: МПК C 10 F 7/00, C 10 L
5/40

Композиційне

гранульоване

паливо.

Снєжкін Ю. Ф.,

Михайлик В. А.,

Михайлик Т.О., Корінчук Д. М., Бякова О. М., опубл. 10.06.2011, бюл. № 11. Внесок
здобувача: розроблення композиційного складу та режимів виробництва.
64. Пат. на корисну модель № 63167 (UA). Україна: МПК C 10 F 7/00, C 10 L
5/00 Спосіб одержання паливних брикетів. Снєжкін Ю. Ф., Михайлик В. А.,
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Михайлик Т.О., Корінчук Д. М., Бякова О. М.,

опубл. 26.09.2011, бюл. № 18.

Внесок здобувача: розроблення композиційного складу та режимів виробництва.
65. Пат. на корисну модель №63166 (UA). Україна: МПК C 10 F 7/00. Спосіб
одержання

гранульованого

палива.

Снєжкін Ю. Ф.,

Михайлик В. А.,

Михайлик Т.О., Корінчук Д. М., Бякова О. М., 26.09.2011, Бюл. № 18. Внесок
здобувача: розроблення композиційного складу та режимів виробництва.
66. Пат. на корисну модель № 116955 (UA). Україна: МПК C10L 5/44. Спосіб
виготовлення біопалива. Корінчук Д. М., Пашенько М. А., Довгаль О. О.,
опубл. 12.06.2017,

бюл.

№

11.

Внесок

здобувача:

розроблення

режимів

виробництва.
67. Пат. на винахід № 117651 (UA). Україна: МПК(2006) C05F 11/02 (2006.01),
B01F 3/00. Спосіб одержання органо-мінеральних добрив на основі гумінових
речовин. Снєжкін Ю. Ф., Петрова Ж. О., Корінчук Д. М., опубл. 27.08.2018, бюл.
№ 16. Внесок здобувача: розроблення схеми та режимів екстракції з залученням
кавітаційного екстрактора за методом ДІВЕ.
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ДОДАТОК Б
Розрахунок похибки визначення густини гранул
В дослідженнях з визначення густини гранул ПТБ та ПТТ застосовано
загальну методику логарифмування функції зв’язку цільового параметра. В
дослідженнях використано пристрої для пресування з прямокутним та круглим
перерізом матриці. У випадку круглого перерізу для запобігання значної похибки
досліджень для вимірювання маси гранул застосовані ваги ВЛР-200, у випадку
плоскої форми перерізу матриці пресформи було застосовано ваги AXIS AD500.
Розрахунок похибки дослідження густини гранул проведено за методикою,
представленою в прикладі, наведеному нижче.
Для приладів ВЛР-200, AXIS AD500 і мікрометра МК- 25 знаходили половину
ціни найменшої поділки  та границю основної допустимої похибки  (табл. Б.1.)
Таблиця Б.1
Границя основної допустимої похибки результату вимірювання
ВЛР-200,

AXIS AD500 m,

m, (г)

(г)



0,0005



0,00015

Величина

D, (мм)

h, (мм)

0,01

0,005

0,005

0,001

0,004

0,004

Для циліндричної гранули тричі проводили вимірювання висоти та діаметру
в різних перерізах, (табл. Б.2).
Таблиця Б.2
Визначення середньоарифметичного значення
№п/п
1
2
3
Середнє
значення

m,
(г)
0,156
0,152
0,153
0,1537

m ,
(г)
-0,0023
0,0017
0,0007

D,
(мм)
8,05
8,04
8,02
8,037

D ,

(мм)
-0,013
-0,003
0,017

h,
(мм)
3,12
3,14
3,13
3,13

h ,
(мм)
0,01
-0,01
0
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2. Розраховували найбільш імовірні значення для маси, діаметру та висоти
гранули як середньоарифметичне серії вимірів (табл. Б.2).
3. Знаходили найбільш ймовірні значення для густини, кг/м3:
4  0,1537 103


 968,3 .
2
3 2
3
3,14

(8,037

10
)

3
,
1
3

1
0
D h
4m

4. Знаходили відхилення результатів окремих вимірів від найбільш імовірних
значень для маси, діаметру та висоти гранули (табл. Б.2).
5. Розраховували оцінку середньої квадратичної похибки, середнього
арифметичного для маси, діаметру і висоти гранули:
Sm 

(0,0023)2  0,00172  0.00072
 0,002 , г;
3 1

(0,013)2  (0,003)2  0,017 2
SD 
 0,015 , мм;
3 1

0.012  (0,01)2  0
Sh 
 0,01, мм.
3 1
6.Для заданої величини довірчої імовірності p та кількості вимірів n і
знаходили коефіцієнт Стьюдента:
p = 0,95, n = 3; tp(n) = 3,18; t p ( ) = 1,96.
7. Розраховували випадкову похибку вимірювання окремої фізичної
величини:

mвип  t p (n)  Sm  3,18  0,002  0,0064, г;
Dвип  t p  n   S D  3,18  0,015  0,048 , мм;
hвип  t p  n   Sh  3,18  0,01  0,0318 , мм.
8. З використанням даних табл. Б.1, розраховували інструментальні похибки:
mінстр 

t p ()  

Dінстр  hінстр 

3



1,96  0,0005
 0,00098 , г;
3

t p ()  
3



1,96  0,005
 0,0098 , мм.
3

9. Розраховували похибки відліку для маси, діаметру і висоти:
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mвідл  p   0,95  0, 00015  0, 00014 , г;
Dвідл  hвідл  0,95  0,004  0,0038 , мм.

10. Визначали повні абсолютні похибки для маси, діаметру і висоти:

m  mвип2  mінстр2  mвідл2  0,0065 , г;
D  Dвип2  Dінстр2  Dвідл2  0,049 , мм;
h  hвип2  hінстр2  hвідл2  0,033 , мм.
11. Знаходили рівняння для визначення відносної похибки шляхом
логарифмування та наступного диференціювання розрахункової залежності для
густини:
 m   D   h 
2

 0,043  2  0,061  0,01  0,02 .
 mср   Dср   hср 

 
  

  

12. Визначали повну абсолютну похибку для густини, кг/м3:

        0, 02  968,3  19,8 .
14. Записували в системі СІ:

=968±19,8 кг/м3, р=2 %.
Методика визначення похибки досліджень для випадку прямокутного
перерізу пресформи аналогічна. Середні значення абсолютної та відносної похибки
результатів визначення густини становили:    3 2 кг/м3 та    0,6 %.
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ДОДАТОК В
Похибка результатів вимірювання
№
Назва величини

п/п

Одиниця
вимірювання

Максимальна
абсолютна
похибка

Діапазон
зміни
величини

Максимальна
відносна
похибка, %

м/с

0,16

1÷4

4

%

4,9

10 ÷ 70

7,0

%

1,6

8÷80

2,0

3.

Швидкість сушильного
агента
Вміст наповнювача,
активованої складової,
зв’язуючого
Вологість матеріалу

4.

Густина насипна

кг / м3

11,5

75 ÷ 450

2,5

5.

кг / м3

32

500 ÷ 1300

0,6

кДж / моль

10

100 ÷ 10

10

%

0,6

6,0 ÷1,0

10

мм

0,5

5÷100

0,5

9.

Густина об’ємна,
Ефективна енергія
активації
Концентрація гумусової
складової
Лінійний розмір (довжина,
ширина, висота, діаметр,
переміщення пуансона)
Маса

кг

15

10÷500

3

10.

Механічна міцність

%

0,5

60 ÷ 99,8

0,5

11.

Напруга

В

0,22

0,1

12.

Об'єм ПТБ

м3

11∙10 – 7

13.

Площа перерізу пуансона

м2

5,∙10 – 6

220
1∙10 – 6
÷1∙10 – 5
1∙10 – 4

14.

Потужність

кВт

0,05

0,5÷10

0,5

15.

Робота подрібнення

кДж / кг

3

10 ÷100

3,0

16.

Робота пресування

кДж / кг

9,6

0,1 ÷ 120

8,0

17.

мм

0,25

0,1÷10

2,5

кН

1

4÷100

1

А

0,016

0,2 ÷16

0,1

С

3

25÷250

0,25

°С

0,8

20,0÷200,0

2,0

22.

Середній розмір фракції
Сила (навантаження на
пуансон)
Сила струму
Температура сировини,
(поверхні)
Температура сушильного
агента
Теплота згоряння зразка

мДж / кг

0,036

14,0 – 18,0

0,2 %

23.

Тиск пресування

МПа

0,3

5 ÷ 120

1,5

24.

Час

с

2,4

10÷1200

0,2

1.
2.

6.
7.
8.

18.
19.
20.
21.

о

1,0
0,5
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ДОДАТОК Г
Компресійні криві виготовлення ПТБ із застосуванням методу температурної
активації

Рис. Г.1. ПТТ

Рис. Г.2. ПТБ з деревини верби.

Рис. Г.3. ПТБ з лузги соняшника

Рис. Г.4. ПТБ з соломи пшениці

Рис. Г.5 ПТБ з деревини сосни
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ДОДАТОК Д
Коефіцієнти основного рівняння пресування.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Сировина, режим пресування
Солома пшениці, МА 30 %, МТА
Лузга соняшника, МА 50 %, МТА
Лузга соняшника, МА 30 %, МТА
Солома пшениці, МА 50 %, МТА
Деревина сосни, МА 30 %, МТА
Деревина сосни, МА 50 %, МТА
Торф, МА 30 %, МТА
Торф, МА 50 %, МТА
Композиційна суміш 70 % солома пшениці +
30 % МА деревина, МТА
Композиційна суміш 70 % лузга соняшника +
30 % МА деревина, МТА
Композиційна суміш 90 % фрезерний торф +10 % ХА торф
Композиційна суміш 80 % фрезерний торф +20 % ХА торф
Композиційна суміш 70 % фрезерний торф +30 % ХА торф
Композиційна суміш 50 % фрезерний торф +50 % ХА торф
Композиційна суміш 90 % (50 % фрезерний торф +
50 % ХА торф)+10 % МА деревина
Композиційна суміш 70 % (50 % фрезерний торф +
50 % ХА торф)+30 % МА деревина
Композиційна суміш 50 % (50 % фрезерний торф +
50 % ХА торф)+50 % МА деревина
Композиційна суміш 30 % (50 % фрезерний торф +50 % ХА
торф)+70 % МА деревина
Композиційна суміш 90 % торф повітряно-сухий +10 % МА
деревина
Композиційна суміш 70 % торф повітряно-сухий +30 % МА
деревина
Композиційна суміш 50 % торф повітряно-сухий +50 % МА
деревина
Композиційна суміш 30 % торф повітряно-сухий +70 % МА
деревина
Композиційна суміш 90 % торф повітряно-сухий +10 % деревина
Композиційна суміш 70 % торф повітряно-сухий +30 % деревина
Композиційна суміш 50 % торф повітряно-сухий +50 % деревина
Композиційна суміш 30 % торф повітряно-сухий +70 % деревина
Деревина сосни, МА 10 %, ТВА
Деревина сосни, МА 30 %, ТВА
Деревина сосни, МА 50 %, ТВА
Солома пшениці МА 30 %, ТВА
Лузга соняшника МА 30 %, ТВА
Торф МА 30 %, ТВА
Композиційна суміш 70 % солома пшениці+30 % МА деревина,
МТА
Композиційна суміш 70 % лузга соняшника +30 % МА деревина,
МТА

P0, МПа
31,51
34,8
54
66
22
30
41,7
45

m
1,6
1,6
1,12
1,2
1,8
1,8
1,7
1,75

31

1,6

55

1,15

2,4
0,3
0,005
0,0025

3,7
5,5
9,7
10,4

0,014

10,75

2,210-4

11,2

1,110-4

11,83

7,510-5

11,85

35,5

4,1

30

3,4

22,9

3,3

18,2

12,46

8,16
7,4
2,22
3,67
0,14
4,510-5
310-6
0,05
0,021
0,0018

1,28
1,5
3,5
2,82
4,3
15,4
19,1
6
7,3
10,7

0,025

7,1

0,009

8,7
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ДОДАТОК Е
Зразки пресованого палива
№ Характеристика зразка

1

Деревина сосни
Метод активації: немає
Тиск
120
пресування, МПа:
25
Температура, С
Вміст МА
0
фракції, %
до 10
Вологість ПТБ, %
1020
Густина, кг/м3
98
Міцність, %

Загальний
вид

№

Характеристика зразка

5

Деревина сосни
Метод активації: МА+ТА
Тиск
80
пресування, МПа:
150
Температура, С
Вміст МА
50
фракції, %
до 10
Вологість ПТБ, %
1150
Густина, кг/м3
97
Міцність, %

6

Метод активації: МА

Деревина сосни
Метод активації: МА+ТА

Тиск
пресування, МПа:
Температура, С
Вміст МА
фракції, %
Вологість ПТБ, %
Густина, кг/м3
Міцність, %

Тиск
пресування, МПа:
Температура, С
Вміст МА
фракції, %
Вологість ПТБ, %
Густина, кг/м3
Міцність, %

2 Деревина сосни
120
25
50
до 10
1020
97

80
100
50
до 10
1100
97,5

Метод активації: МА

Лузга соняшника
Метод активації: МА+ТА

Тиск
пресування, МПа:
Температура, С
Вміст МА
фракції, %
Вологість ПТБ, %
Густина, кг/м3
Міцність, %

Тиск
пресування, МПа:
Температура, С
Вміст МА
фракції, %
Вологість ПТБ, %
Густина, кг/м3
Міцність, %

3 Солома пшениці

7
120
25
50
до 10
1180
97

Метод активації: МА

50 % торф сухий +
50 % МА деревина
Метод активації: МА

Тиск
пресування, МПа:
Температура, С
Вміст МА
фракції, %
Вологість ПТБ, %
Густина, кг/м3
Міцність, %

Тиск
пресування, МПа:
Температура, С
Вміст МА
фракції, %
Вологість ПТБ, %
Густина, кг/м3
Міцність, %

4 Солома пшениці

8
120
25
30
до 10
980
97

80
150
30
до 10
1120
97

80
25
50
до 10
1190
97,5

Загальний
вид
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Зразки пресованого палива, продовження
№

9

Характеристика зразка
30 % торф ХА+
70 % торф фрезерний
Метод активації: ХА

Тиск
пресування, МПа:
Температура, С
Вміст МА
фракції, %
Вологість ПТБ, %
Густина, кг/м3
Міцність, %

Характеристика зразка
Метод активації: МА+ТВА

40
25
0
до 10
1220
98

фрезерний)
+30 % деревини
Метод активації: ХА

11 Деревина сосни

№

13 Деревина сосни

10 (50 % торф ХА+50 % торф

Тиск
пресування, МПа:
Температура, С
Вміст МА
фракції, %
Вологість ПТБ, %
Густина, кг/м3
Міцність, %

Загальний
вид

40
25
0
до 10
1220
98

Метод активації: МА+ТВА
Тиск
20
пресування, МПа:
130
Температура, С
50
Вміст МА
фракції, %
0,05
Витрата пари,
кг/кг с.р.
до 10
Вологість ПТБ, %
1220
Густина, кг/м3
98
Міцність, %
12 Деревина сосни
Метод активації: МА+ТВА
Тиск
20
пресування, МПа:
130
Температура, С
30
Вміст МА
фракції, %
0,100
Витрата пари,
кг/кг с.р.
до 10
Вологість ПТБ, %
3
1150
Густина, кг/м
99
Міцність, %

Тиск
20
пресування, МПа:
130
Температура, С
30
Вміст МА
фракції, %
0,150
Витрата пари,
кг/кг с.р.
до 10
Вологість ПТБ, %
650
Густина, кг/м3
65
Міцність, %
Деревина
сосни
14
Метод активації: МА+ТВА

Тиск
10
пресування, МПа:
130
Температура, С
30
Вміст МА
фракції, %
0,100
Витрата пари,
кг/кг с.р.
до 10
Вологість ПТБ, %
3
1100
Густина, кг/м
97
Міцність, %
Деревина
сосни
15
Метод активації: МА+ТВА
Тиск
40
пресування, МПа:
150
Температура, С
10
Вміст МА
фракції, %
0,100
Витрата пари,
кг/кг с.р.
до 10
Вологість ПТБ, %
10800
Густина, кг/м3
97
Міцність, %
16 Деревина сосни
Метод активації: МА+ТВА
Тиск
20
пресування, МПа:
150
Температура, С
30
Вміст МА
фракції, %
0,100
Витрата пари,
кг/кг с.р.
до 10
Вологість ПТБ, %
3
1080
Густина, кг/м
97
Міцність, %

Загальний
вид
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ДОДАТОК Ж
Дериватограми вихідної сировини та пресованого палива, отриманого за
досліджуваних методів активації для деревини сосни, соломи пшениці, лузги
соняшника, торфу та композицій
Рис. Ж.1. Торф.
Маса зразка 159,2 мг

Рис. Ж.2. Деревина
дубу.
Маса зразка 163,0 мг

Рис. Ж.3. Деревина
сосни.
Маса зразка 117,0 мг
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Рис. Ж.4. Деревина
верби.
Маса зразка 159,4 мг

Рис. Ж.5. Деревина
тополі.
Маса зразка 162,4 мг

Рис. Ж.6. Міскантус.
Маса зразка 147,8 мг
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Рис. Ж.7. Солома
пшениці.
Маса зразка 165,1 мг

Рис. Ж.8. Солома
рису.
Маса зразка 151,1 мг

Рис. Ж.9. Лузга рису.
Маса зразка 151,4 мг
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Рис. Ж.10. Лузга
насіння соняшника.
Маса зразка 162,6 мг

Рис. Ж.11. Лузга
гречки.
Маса зразка 163,0 мг

Рис. Ж.12. Оболонка
арахісу. Маса зразка
156,4 мг
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Рис. Ж.13. ПТТ з
торфу повітряносухого.
Тиск пресування
80 МПа.
Маса зразка 204,3 мг

Рис. Ж.14. ПТТ з
торфу повітряносухого.
Тиск пресування
120 МПа.
Маса зразка 155,2 мг

Рис. Ж.15. ПТБ з
деревини сосни.
Тиск пресування
80 МПа.
Маса зразка 110,9 мг
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Рис. Ж.16. ПТБ з
деревини сосни.
Тиск пресування
120 МПа.
Маса зразка 121,8 мг

Рис. Ж.17. ПТБ з
деревини сосни,
МА 50 %
Тиск пресування
80МПа.
Маса зразка 188,8 мг

Рис. Ж.18. ПТБ з
деревини сосни,
МА30 %.
Тиск пресування
80 МПа.
Маса зразка 162,0 мг
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Рис. Ж.19. ПТБ з
деревини сосни,
МТА+ МА 50 %.
Тиск пресування
80 МПа.
Маса зразка 184,1 мг

Рис. Ж.20. ПТБ з
деревини сосни,
МТА+МА30 %.
Тиск пресування
80 МПа.
Маса зразка 173,6 мг

Рис. Ж.21. ПТБ з
деревини сосни,
ТВА.
Тиск пресування
40 МПа.
Маса зразка 99 мг
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Рис. Ж.22. ПТБ з
деревини сосни,
ТВА30 %.
Тиск пресування
40 МПа.
Маса зразка 103,6 мг

Рис. Ж.23. ПТБ з
соломи пшениці,
МА30 %.
Тиск пресування
80 МПа.
Маса зразка 99,1 мг

Рис. Ж.24. ПТБ з
біомаси соломи
пшениці+МА30 %
деревини сосни.
Тиск пресування 80
МПа. Маса зразка
109,4 мг

438
.
Рис. Ж.25. ПТБ з
соломи пшениці,
МТА+30 % МА
соломи. Тиск
пресування
80 МПа.
Маса зразка 85,2 мг

Рис. Ж.26. ПТБ з
соломи пшениці,
МТА+30 % МА
деревини.
Тиск пресування
80 МПа.
Маса зразка 149,8 мг

Рис. Ж.27.
ПТБ з біомаси соломи
пшениці,
ТВА+30 % МА
соломи.
Тиск пресування
20 МПа.
Маса зразка 86,4 мг
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Рис. Ж.28. ПТБ з
біомаси соломи
пшениці,
ТВА + 30 % МА
деревини.
Тиск пресування
20 МПа.
Маса зразка 140,2 мг

Рис. Ж.29.
Композиційне ПТБ з
біомаси лузги насіння
соняшника,
30 % МА деревини
сосни.
Тиск пресування
80 МПа.
Маса зразка 162,1 мг
Рис. Ж.30.
Композиційне ПТБ з
біомаси лузги
соняшника,
МТА + МА30 %
деревини.
Тиск пресування
80 МПа.
Маса зразка 175,3 мг
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Рис. Ж.31.
Композиційне ПТБ з
лузги соняшника,
ТВА + МА 30 %
деревини.
Тиск пресування
20 МПа.
Маса зразка 122,8 мг
Рис. Ж.32.
Композиційне ПТБ
лузги соняшника,
ТВА + МА30 %
деревини.
Тиск пресування
10 МПа.
Маса зразка 172,7 мг

Рис. Ж.33.
Композиція з торфу+
30 % деревини.
Маса зразка 160,9 мг

441
Рис. Ж.34.
Композиційне ПТТ з
торфу+ 30 %
деревини. Тиск
пресування 80 МПа.
Маса зразка 155 мг

Рис. Ж.35.
Композиційне ПТТ з
торфу+ 30 % МА
деревини.
Тиск пресування
80 МПа.
Маса зразка 168,2 мг

Рис. Ж.36.
Композиція з торфу+
50 % деревини.
Маса зразка 167,8 мг

.
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Рис. Ж.37.
Композиційне ПТТ з
торфу+ 50 %
деревини.
Тиск пресування
80 МПа.
Маса зразка 167,4 мг

Рис. Ж.38.
Композиційне ПТБ з
торфу+ 50 % МА
деревини.
Тиск пресування
80 МПа.
Маса зразка 183,5 мг

Рис. Ж.39. Торф
фрезерний. Маса
зразка 184,4 мг
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Рис. Ж.40. Торф
повітряно-сухий.
Маса зразка 190,0 мг

Рис. Ж.41. ХА торф з
фрезерного торфу
після екстрагування
гумусових речовин
(Текстр= 20 ºС,
τекстр= 40 хв).
Маса зразка 188,10 мг

Рис. Ж.42. ХА торф з
фрезерного торфу
після екстрагування
гумусових речовин
(Текстр= 80 ºС,
τекстр= 40 хв).
Маса зразка 197,00 мг
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Рис. Ж.43. ХА торфу з
фрезерного торфу
після екстрагування
гумусових речовин
(Текстр= 100 ºС,
τекстр= 60 хв).
Маса зразка 194,90 мг

Рис. Ж.44. ХА торф з
повітряно-сухого торфу
(Текстр= 20 ºС,
τекстр= 40 хв).
Маса зразка 198,90 мг

Рис. Ж.45. ХА торф з
повітряно-сухого торфу
(Текстр= 80 ºС,
τекстр= 40 хв).
Маса зразка 190,60 мг
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Рис. Ж.46. Композиція
ХА торфу отриманого з
фрезерного торфу (50 %) та
фрезерного торфу (50 %).
Маса зразка 184,80 мг

Рис. Ж.47. Композиція
ХА торфу отриманого з
фрезерного торфу (30 %) та
фрезерного торфу (70 %).
Маса зразка 191,10 мг

Рис. Ж.48. Композиція
ХА торфу отриманого з
фрезерного торфу (10 %) та
фрезерного (90 %).
Маса зразка 188,10 мг
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ДОДАТОК З
Результати термічного аналізу
Таблиця З.1
Інтервали та максимуми температур фазових перетворень при термічному
розкладанні зразків подрібненої біомаси та торфу, С
Десорбція
вологи

№
з/п

Матеріал

Інтервал

max

Термічне розкладання
Перший період

Другий період

інтервал

max

інтервал

max

1

Торф повітряно-сухий

28 – 175

112 175 – 395 264

395 – 725

418

2

Деревина дубу

26 – 190

95

190 – 315 308

330 – 632

476

3

Деревина сосни

24 – 168

85

168 – 363 325

363 – 617

495

4

Деревина бамбука

20 – 164

88

164 – 379 359

379 – 584

467

5

Пагони верби

20 – 187

89

187 – 375 299

375 – 611

441

6

Деревина тополі

21 – 188

78

172 – 380 308

380 – 628

460

7

Міскантус

20 – 158

91

138 – 363 264

363 – 564

457

8

Лузга насіння соняшника

22 – 167

98

167 – 354 269

351 – 667

417

9

Лузга гречки

21 – 184

105 184 – 379 324

379 – 754

463

10 Лузга рису

22 – 178

98

178 – 376 354

376 – 615

437

11 Оболонки арахісу

20 – 163

97

163 – 369 362

369 – 614

480

12 Солома пшениці

20 – 168

87

168 – 373 268

373 – 616

420

13 Солома рису

20 – 166

95

166 – 375 367

375 – 562

438

14 Стебла кукурудзи

22 – 154

83

154 – 371 344

371 – 553

527
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Таблиця З.2
Ступінь конверсії беззольної маси при термічному розкладанні зразків подрібненої
біомаси та торфу
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Матеріал
Торф повітряно-сухий
Деревина дубу
Деревина сосни
Деревина бамбука
Пагони верби
Пагони тополі
Міскантус
Лузга насіння соняшника
Лузга гречки
Лузга рису
Оболонки арахісу
Солома пшениці
Солома рису
Стебла кукурудзи

Видалення води
Інтер%
вал
28–175 0–14
26–190 0–7,2
24–168 0–7,18
20–164 0–10,1
20–187 0–9,3
21–187 0–7,5
20–138 0–7,0
22–167 0–8,6
21–184 0–10,5
22–178 0–9,6
20–163 0–9,0
20–168 0–7,7
20–166 0–8,5
22–154 0–8,3

Термічне розкладання
Перший період
Другий період
інтервал
%
інтервал
%
175–395 14–60
395–725
60-100
190–330 7,2–63
330–632 63–100
168–363 7,18–62,8 363–617 62,8–100
164–379 10,1–66,2 379–584 66,2–100
187–375 9,3–62,5 375–611 62,5–100
187–380 7,5–66,1 380–628 66,1–100
138–363 7,0–66
363–564 66–100
167–354 8,6–63
351–667 63–100
184–379 10,5–55 379–754 55–100
178–376 9,6–57,6 376–615 57,6–100
163–369 9–51,1
369–614 51,1–100
168–373 7,7–63,7 373–616 63,7–100
166–375 0,5–53
375–562 53–100
154–371 8,3–66
371–553 66–100

Таблиця З.3
Інтервали та максимуми температур фазових перетворень при термічному
розкладанні зразків торфу та ПТТ, одержаних за різних методів активації
Десорбція
вологи
№
Матеріал
з/п
Інтерmax
вал
1 Торф повітряно сухий
28 – 175 112
2 ПТТ з торфу, 80 МПа
28 – 185 109
3 ПТТ з торфу, 120 МПа
28 – 189 126
4 ПТТ з торфу, МА50 %, 80МПа
28–184 110
5 ПТТ з торфу, МА30 %,,80 МПа
28–181 109
6 ПТТ з торфу, МТА+МА30 %, 80 МПа 28–191 112
7 ПТТ з торфу ТВА+МА30 %, 40 МПа 28–185 109

Термічне розкладання
Перший період
інтервал max
175 – 395 264
185 – 279 246
189 – 276 250
184–270 248
181–265 238
191 – 281 246
185 – 279 235

Другий період
інтервал max
395 – 725 418
279 – 573 345
276–506 369
272–506 321
265–509 318
281 – 514 329
279 – 457 304
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Таблиця З.4
Ступінь конверсії беззольної маси при термічному розкладанні зразків торфу та
ПТТ, одержаних за різних методів активації

№
з/п

Десорбція
вологи
Матеріал

Термічне розкладання

Зола
%
до
с.р.

Перший період
Другий період
%
ІнтерІнтер%
%
вал
вал
28–175 0–14 175–395 14–60 395–725 60–100 14,74
28–185 0–15,6 185–279 15,6–50,9 279–573 50,9–100 15,18
28–189 0–16,8 189–276 16,8–52,2 276–506 52,2–100 15,96
Інтервал

1 Торф повітряно-сухий
2 ПТТ з торфу,80 МПа
3 ПТТ з торфу,120 МПа
ПТТ з торфу, МА50 %
4
80 МПа
ПТТ з торфу, МА30 %,
5
80 МПа
ПТТ з торфу, МТА+МА
6
30 %, 80 МПа
ПТТ з торфу ТВА+
7
МА30 %, 40 МПа

28–184 0–17,1 184–270 17,1–51,9 272–506 51,9–100 15,21
28–181 0–17,0 181–265 17,0–54,1 265–509 54,1–100 15,72
28–191 0–16,6 191–281 16,6–51,1 281–514 51,1–100 15,94
28–185 0–16,8 185–279 16,8–57,8 279–457 57,8–100 15,88

Таблиця З.5
Інтервали та максимуми температур фазових перетворень, при термічному
розкладанні зразків деревини сосни та ПТБ, одержаних з використанням різних
методів активації, С.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Матеріал
Деревина
сосни подрібнена
ПТБ сосни, 80МПа
ПТБ сосни, 120МПа
ПТБ сосни, МА50 %, 80МПа
ПТБ сосни, МА30 %,80 МПа
ПТБ сосни, МТА+МА 50 %, 80 МПа
ПТБ сосни, МТА+МА 30 %, 80 МПа
ПТБ сосни ТВА+МА30 %, 40МПа
ПТБ сосни ТВА, 40 МПа

Десорбція
Термічне розкладання
вологи
Перший період Другий період
Інтерmax
вал
інтервал max інтервал max
28–178

85

178–363

325 363–617 455

28–178
28–178
28–184
28–188
28–182
28–178
28–178
28–181

85
95
94
98
95
98
88
91

178–346
178–351
184–331
188–340
182–333
185–332
176–345
181–343

295
297
276
296
280
299
306
309

346–531
351–531
331–515
341–510
333–527
332–547
345–502
343–518

424
444
377
399
388
403
410
412

449
Таблиця З.6
Ступінь конверсії беззольної маси при термічному розкладанні зразків деревини
сосни та ПТБ, одержаних з використанням різних методів активації
№
з/п

Видалення
води
Інтер–
%
вал

Матеріал
Деревина
сосни подрібнена
ПТБ сосни, 80МПа
ПТБ сосни, 120МПа
ПТБ сосни, МА50 %
80МПа
ПТБ сосни, МА30 %
80 МПа
ПТБ сосни, МТА+МА
50 %, 80 МПа
ПТБ сосни, МТА+МА
30 %, 80 МПа
ПТБ сосни ТВА+МА30 %,
40МПа
ПТБ сосни ТВА, 40МПа

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Термічне розкладання
Перший період
Інтервал
%

Другий період
Інтервал
%

Зола
% до
с.р.

28–178 0–7,18 178–363 7,18–62,8 363–617 62,8–100 1,00
28–178 0–7,2 178–346 7,2–63,8 346–531 63,8–100 0,88
28–178 0–7,15 178–351 7,15–63,5 351–531 63,5–100 1,07
28–184 0–8,9

184–331

8,9–66,8

331–515 66,8–100 0,97

28–188 0–9,0

188–340

9,0–67,4

341–510 67,4–100

28–182 0–8,2

182–333

8,2–67,0

333–527 67,0–100 0,99

28–178 0–8,5

185–332

8,5–63,2

332–547 63,2–100 0,96

28–181 0–8,6

181–343

8,6–63,9

343–518 63,9–100 0,88

28–178 0–8,8

176–345

8,6–64,7

345–502 64,7–100 0,93

1,1

Таблиця З.7
Інтервали та максимуми температур фазових перетворень при термічному
розкладанні зразків біомаси соломи пшениці та ПТБ, одержаних з використанням
різних методів активації, С
№
з/п

Десорбція
вологи
Матеріал

Термічне розкладання
Перший період Другий період

Інтервал

max

інтервал max інтервал max

1

Солома пшениці

20–168

87

168–373

268

373–616 420

2

ПТБ соломи, МА30 %, 80МПа

28–187

77

187–327

289

327–525 366

3

ПТБ соломи, МА 30 % деревини 80МПа 28–177

84

177–335

289

335–528 394

4

ПТБ соломи, МТА30 %, 80МПа
ПТБ соломи, МТА + МА30 % деревини,
80МПа
ПТБ соломи, ТВА 30 %, 20МПа
ПТБ соломи, ТВА + МА30 % деревини
20МПа

28–179

75

179–324

280

324–525 356

28–176

89

176–334

284

334–526 371

28–169

87

169–349

310

349–556 440

28–169

89

169–346

293

346–566 442

5
6
7

450
Таблиця З.8
Ступінь конверсії беззольної маси при термічному розкладанні зразків біомаси
соломи пшениці та ПТБ, одержаних з використанням різних методів активації
№
з/п

Видалення
води
Матеріал

1 Солома пшениці
2 ПТБ соломи, МА30 %,80МПа
ПТБ соломи,
3
МА 30 % деревини,80МПа
4 ПТБ соломи, МТА30 %,80МПа
ПТБ соломи, МТА + МА30 %
5
деревини, 80МПа
6 ПТБ соломи, ТВА 30 %,20 МПа
ПТБ соломи, ТВА + МА30 %
7
деревини,20МПа

Термічне розкладання

Зола
%
до
с.р.

Перший період
Другий період
Інтер–
Інтер–
%
%
вал
вал
20–168 0–7,7 168–373 7,7–63,7 373–616 63,7–100 4,72
28–187 0–7,8 187–327 7,8–65,8 327–525 65,8–100 4,75
Інтер–
вал

%

28–177 0–7,9 177–335 7,9–67,0 335–528 67,0–100 4,3
28–179 0–5,9 179–324 5,9–68,7 324–525 68,7–100 4,75
28–176 0–7,5 176–334 7,5–67,4 334–526 67,4–100 4,5
28–169 6,9–7,2 169–349 6,9–63,0 349–556 63,0–100 4,95
28–169 0–7,2 169–346 7,2–65,2 346–566 65,2–100 4,6

Таблиця З.9
Інтервали та максимуми температур фазових перетворень при термічному
розкладанні і зразків біомаси лузги соняшника та композиційних ПТБ, одержаних
з використанням різних методів активації, С
№
з/п
1
2
3
4
5

Десорбція
вологи
Матеріал

Лузга соняшника подрібнена.
ПТБ лузги соняшника, МА30 %
80МПа
ПТБ лузги соняшника, МТА +
МА30 % деревини, 80МПа
ПТБ лузги соняшника, ТВА +
МА30 % деревини, 20МПа
ПТБ лузги соняшника, ТВА +
МА30 % деревини, 10МПа

інтерва
л

max

28–167

Термічне розкладання
Перший період

Другий період

інтервал

max

інтервал

max

98

167–354

269

354–667

417

28–158

89

158–296

243

296–481

327

28–169

100

169–314

253

314–550

380

28–170

100

170–333

253

333–560

412

28–163

94

163–299

248

299–505

340
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Таблиця З.10
Ступінь конверсії беззольної маси при термічному розкладанні зразків
біомаси лузги соняшника та композиційних ПТБ, одержаних з використанням
різних методів активації

№
з/п

Десорбція
вологи
Матеріал
Інтервал

1 Лузга соняшника подрібнена.
ПТБ лузги соняшника,

2 МА30 %, 80МПа

ПТБ лузги соняшника, МТА +

3 МА30 % деревини, 80МПа

ПТБ лузги соняшника, ТВА +

4 МА30 % деревини,20МПа
5

%

28-167
28-158
28-169
28-170

ПТБ лузги соняшника, ТВА +
28-163
МА30 % деревини, 10МПа

0–
7.9
0–
7.4
0–
6,9
0–
6,5
0–
6,8

Термічне розкладання
Перший період Другий період
ІнтерІнтер%
%
вал
вал
1677,7 –
35463,1 –
354
63,1
667
100
1587,8 –
29664,9-100
296
64,9
481
1697,9 –
31463,2-100
314
63,2
550
1705,9 –
33360,8-100
333
60,8
560
1637,5 –
29965,4-100
299
65,4
505

Зола
%
до с.р.

3,11
3,22
3,33
3.23
3,24

Таблиця З.11
Інтервали та максимуми температур фазових перетворень при термічному
розкладанні і зразків композиційних ПТТ на основі торфу із вмістом МА деревини
сосни, С

№
з/п

1
2
3
4
5
6

Десорбція
вологи
Матеріал

Композиція торф + 30 %
деревини.
Композиційне ПТТ торф + 30 %
деревини, 80МПа
Композиційне ПТТ торф + 30 %
МА деревини, 80МПа
Композиція торф + 50 %
деревини.
Композиційне ПТТ торф + 50 %
деревини, 80МПа
Композиційне ПТБ торф + 50 %
МА деревини, 80МПа

Інтер
–вал
28–
185
28–
175
28–
176
28–
182
28–
170
28–
187

max
110
110
113
109
100
117

Термічне розкладання
Перший період
Інтер–
max
вал
185–
275
374
175–
262
310
176–
263
310
182–
288
372
178–
255
272
187–
259
277

Другий період
Інтер–
max
вал
374–
404
673
310–
352
597
310–
351
577
372–
415
674
272–
446
518
313–
451
518

452
Таблиця З.12
Ступінь конверсії беззольної маси термічному розкладанні і зразків
композиційних ПТТ на основі торфу із вмістом МА деревини сосни
Десорбція вологи
№з/
п
1
2
3
4
5

Матеріал
Композиція торф + 30 %
деревини.
Композиційне ПТБ торф +
30 % деревини, 80МПа
Композиційне ПТБ торф +
30 % МА деревини, 80МПа
Композиція торф + 50 %
деревини.
Композиційне ПТБ торф +
50 % деревини, 80МПа
Композиційне ПТБ торф +
50 % МА деревини, 80МПа

Інтервал

%

28–185

0–13,1

28–175

0–13,0

28–176

0–13,9

28–182

0–9,9

28–170

0–11,1

28–187

0–11,8

Термічне розкладання
Перший період Другий період
ІнтерІнтер-вал
%
%
вал
13,1– 374– 64,3–
185–374
64,3
673
100
13,0– 310– 65,1–
175–310
65,1
597
100
13,9– 310– 66,8–
176–310
66,8
577
100
9,9– 372– 62,9–
182–372
62,9
674
100
11,1– 272– 62,8–
178–272
62,8
518
100
11,8– 313– 63,7–
187–277
63.7
518
100

Зола,
% до
с.р.
12,06
12,26
12,20
8,48
8,22
8,32

Таблиця З.13
Інтервали та максимуми температур фазових перетворень при термічному розкладанні зразків торфу фрезерного, повітряно-сухого та ХА торфу на їх основі, С
Матеріал

Десорбція
вологи
Інтер- max
вал

Торф фрезерний
ХА торф
(tекстр= 20 ºС. τекстр= 40 хв)
ХА торф
(tекстр= 80 ºС. τекстр= 40 хв)
ХА торф
(tекстр= 100 ºС. τекстр= 60 хв)
Торф поітряно-сухий
ХА торф
(tекстр= 20 ºС. τекстр= 40 хв)
ХА торф
(tекстр= 80 ºС. τекстр= 40 хв)

25–
202
22–
196
22–
195
21–
192
24–
194
25–
189
22–
192

107
107
110
104
106
124
113

Термічне розкладання
органіки
Перший
період
Інтер- max
вал
202–
283
395
196–
290
362
195–
292
359
192–
292
366
194–
272
357
189–
286
355
192–
292
343

Другий
період
Інтер- max
вал
395–
430
690
362–
442
827
359–
446
872
366–
824
886
357–
406
675
355–
808
852
343–
807
864

Термічне
розкладання
мінералів
CO2
Інші
карбонатів
Інтервал Інтервал
780–
690–780
1000
827–
1000
872–
1000
886–
1000
764–
675–764
1000
852–
1000
864–
1000

453
Таблиця З.14
Інтервали та максимуми температур фазових перетворень при термічному
розкладанні композицій на основі торфу фрезерного та ХА торфу, С
Десорбція
вологи

Матеріал

Суміш торфу ХА з
торфу (50 %) та
торфу (50 %).
Суміш торфу ХА з
торфу (30 %) та
торфу (70 %).
Суміш торфу ХА з
торфу (10 %) та
торфу (90 %).

Термічне розкладання Термічне розкладання
органіки
мінералів
Перший
CO2
Другий період
Інші
період
карбонатів
інтерmax
вал
ІнтерІнтерІнтерІнтерmax
max
max
вал
вал
вал
вал

фрезерного
26–
фрезерного

96

195–
294
372

372–
747

462

747–
777

759

777–
1000

фрезерного
26–
фрезерного

97

195–
293
403

403–
747

471

747–
776

762

776–
1000

фрезерного
25–
фрезерного

96

192–
290
355

355–
703

448

720–
776

756

776–
1000

195
195
192

Таблиця З.15
Інтервали та максимуми температур фазових перетворень при термічному
розкладанні композицій та композиційних ПТТ із використанням ХА торфу як
зв’язуючого, С

№з
/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Десорбція
вологи
Матеріал

Композиційне ПТБ, Торф ХА100 %,
Р=80 МПа
Композиційне ПТБ, Торф ХА50 %,
Торф ФР50 %, Р=40 МПа"
Композиційне ПТБ, Торф ХА30 %,
Торф фрезерний 70 %, Р=40 МПа
Композиційне ПТБ, Торф ХА10 %,
Торф ФР90 %, Р=80 МПа
Композиція (Торф ХА 50 % +Торф
фрезерний 50 %)+50 % деревини
сосни
Композиція (Торф ХА 50 % +Торф
фрезерний 50 %)+70 % деревини
Композиційне ПТБ (Торф ХА 50 %
+Торф
фрезерний
50 %)+50 %
деревини, Р= 80 МПа.
Композиційне ПТБ (Торф ХА 50 %
+Торф
фрезерний
50 %)+70 %
деревини, Р= 80 МПа.

Термічне розкладання
Перший період
Інтерmax
вал
196–
289
339
177–
295
317
185–
276
313
185–
269
285

Другий період
Інтерmax
вал
339–
433
783
317–
378
631
313–
399
592
285–
390
501

Інтервал

max

28–196

103

28–173

105

28–185

106

28–185

109

28–185

95

185–
354

299

354–
739

512

28–182

96

170–
347

294

347–
731

519

28–175

86

188–
343

291

343–
589

423

28–170

87

182–
334

289

426–
519

403

454
ДОДАТОК І
Рентгенофазовий аналіз ХА торфу та золи.
Відповідність дифракційних піків новоутвореним сполукам
Зразок
Твердий
залишок
торфу
фрезерного
після екстрагування
гумусових речовин
при 80 оС

Зола
після
термічного
розкладання
в
дериватографі
до
1000 оС твердого
залишку
торфу
фрезерного
після
екстрагування
гумусових речовин
при 80 оС

, град
7.85
9.35
20.85
23.1
26.65
29.35
36.5
39.4
42.4
50.05
54.85
59.9
68.25

D, A
11.26214
9.45848
4.26034
3.85021
3.34484
3.043
2.46165
2.28689
2.13177
1.8224
1.67373
1.54414
1.37415

Фаза
x
x
SiO2
x
SiO2
CaCO3
SiO2
SiO2
SiO2
SiO2
SiO2
SiO2
SiO2

21
26.6
32.6
33.4
34.2
39.45
40.3
41.2
44.3
45.9
48.65
52.05
57.2
60
62.75
68.05

4.23024
3.35102
2.74668
2.6827
2.62175
2.28411
2.23787
2.19104
2.04465
1.97703
1.87152
1.75699
1.61043
1.5418
1.48069
1.3777

SiO2
SiO2
Ca2(SiO4)6Ca3(PO4)2
Ca2(SiO4)6Ca3(PO4)2
Ca2(SiO4)6Ca3(PO4)2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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ДОДАТОК К
Графічні залежності та лінійні анаморфози неізотермічного розкладання
зразків палива за моделлю Бройдо

Рис. К.1. Графічні залежності (а) та лінійні анаморфози (б–г) неізотермічного
розкладання біомаси деревини, рослин та торфу:
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
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Рис. К.2. Графічні залежності (а) та лінійні анаморфози (б–г) неізотермічного
розкладання композиційного ПТБ з деревини сосни за різних 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 таг
г – його лінійні анаморфози

457

Рис. К.3. Графічні залежності (а) та лінійні анаморфози (б–г) неізотермічного
розкладання композиційного ПТБ соломи пшениці за різних 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
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Рис. К.4. Графічні залежності (а) та лінійні анаморфози (б–г) неізотермічного
розкладання композиційного ПТБ лузги соняшника за різних 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
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Рис. К.5. Графічні залежності (а) та лінійні анаморфози (б–г) неізотермічного
розкладання композиційного ПТТ з торфу за різних методів активації сировини:
1 – період переважної десорбції вологи та б – його лінійні анаморфози; 2 – період
неізотермічного розкладання геміцелюлози (та аліфатичної складової ГР) та
в – його лінійні анаморфози; 3 – період неізотермічного розкладання лігнінового
комплексу (та ароматичної складової ГР) та г – його лінійні анаморфози
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Рис. К.6. Графічні залежності (а) та лінійні анаморфози (б–г) неізотермічного
розкладання композиційного ПТТ на основі торфу з вмістом 30 % МА та
непідготовленої деревини:
1 – період переважної десорбції вологи та б – його лінійні анаморфози; 2 – період
неізотермічного розкладання геміцелюлози (та аліфатичної складової ГР) та
в – його лінійні анаморфози; 3 – період неізотермічного розкладання лігнінового
комплексу (та ароматичної складової ГР) та г – його лінійні анаморфози

461

Рис. К.7. Графічні залежності (а) та лінійні анаморфози (б–г) неізотермічного
розкладання композиційного ПТТ на основі торфу з вмістом 50 % МА та
непідготовленої деревини:
1 – період переважної десорбції вологи та б – його лінійні анаморфози;
2 – період неізотермічного розкладання геміцелюлози (та аліфатичної
складової ГР) та в – його лінійні анаморфози;
3 – період неізотермічного розкладання лігнінового комплексу (та ароматичної
складової ГР) та г – його лінійні анаморфози
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Рис. К.8. Графічні залежності (а) та лінійні анаморфози (б – г)
неізотермічного розкладання композиційного ПТТ з вмістом ХА торфу:
1 – період переважної десорбції вологи та б – його лінійні анаморфози; 2 – період
неізотермічного розкладання геміцелюлози (та аліфатичної складової ГР) та
в – його лінійні анаморфози; 3 – період неізотермічного розкладання лігнінового
комплексу (та ароматичної складової ГР) та г – його лінійні анаморфози
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Рис. К.9. Графічні залежності (а) та лінійні анаморфози (б – г) неізотермічного
розкладання композиційного ПТТ з вмістом ХА торфу та деревини сосни:
1 – період переважної десорбції вологи та б – його лінійні анаморфози; 2 – період
неізотермічного розкладання геміцелюлози (та аліфатичної складової ГР) та
в – його лінійні анаморфози; 3 – період неізотермічного розкладання лігнінового
комплексу (та ароматичної складової ГР) та г – його лінійні анаморфози
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ДОДАТОК Л
Рівняння регресії апроксимації лінійних анаморфоз
Таблиця Л.1
Рівняння регресії апроксимації лінійних анаморфоз ділянок термічного
розкладання деревинної та рослинної біомаси і торфу
Рівняння регресії / коефіцієнт достовірності апроксимації
Термічне розкладання

№

Матеріал

Десорбція вологи

геміцелюлози та
гумінових
речовин

лігніну та
гумінових
речовин

y = -4,32x + 8,79
R² = 0,99
y = -6,01x + 13,0
R² = 0,99
y = -6,23x + 13,434
R² = 0,97
y = -6,2237x + 13,538
R² = 0,98
y = -6,03x + 12,95
R² = 0,98
y = -5,71x + 12,55
R² = 0,99
y = -6,07x + 13,84
R² = 0,99

y = -4,46x + 7,3
R² = 0,99
y = -11,86x + 20,6
R² = 0,99
y = -7,25x + 12,05
R² = 0,96
y = -7,87 + 12,73
R² = 0,99
y = -9,2367x + 15,6
R² = 0,99
y = -7,20x + 12,174
R² = 0,99
y = -6,73x + 11,08
R² = 0,99

y = -2,42x + 3,6
R² = 0,99
y = -2,83x + 4,45
R² = 0,99
y = -2,31x + 3,86
R² = 0,99
y = -2,74x + 4,54
R² = 0,99
y = -2,51x + 4,403
R² = 0,99
y = -2,24x + 3,5
R² = 0,99
y = -2,42x + 3,64
R² = 0,99

п / зп
1

Торф повітряно-сухий

2

Деревина дубу

3

Деревина сосни

4

Деревина тополі

5

Міскантус

6

Лузга насіння соняшника

7

Солома пшениці

Таблиця Л.2
Рівняння регресії апроксимації лінійних анаморфоз ділянок термічного
розкладання пресованого біопалива з деревини сосни
№
п/зп
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Матеріал
Деревина
сосни подрібнена

Рівняння регресії / коефіцієнт достовірності апроксимації
Термічне розкладання
Десорбція вологи
геміцелюлози
лігніну

y = -6,23x + 13,434
R² = 0,97
y = -6,54x + 15,38
ПТБ сосни, 80МПа
R² = 0,97
y = -6,75x + 16,36
ПТБ сосни, 120МПа
R² = 0,97
ПТБ сосни, МА50 %
y = -6,6x + 15,13
R² = 0,96
80МПа
ПТБ сосни, МА30 %
y = -6,65x + 15,57
R² = 0,97
80 МПа
ПТБ сосни, МТА+МА 50 %,
y = -5,26x + 11,4
R² = 0,97
80 МПа
ПТБ сосни, МТА+МА 30 %, y = -5,36x + 11,49
R² = 0,96
80 МПа
y = -5,68x + 12,56
ПТБ сосни ТВА+МА30 %, 40МПа
R² = 0,97
y = -8,05x + 13,21 R²
ПТБ сосни ТВА, 40 МПа
= 0,97

y = -7,25x + 12,05
R² = 0,96
y = -8,57x + 15,0
R² = 0,99
y = -14,21x + 26,21
R² = 0,97
y = -11,42x + 20,05
R² = 0,99
y = -9,91x + 16,88
R² = 0,99
y = -11,28x + 19,76
R² = 0,99
y = -9,98x + 16,682
R² = 0,97
y = -8,92x + 14,84
R² = 0,97
y = -5,16x + 11,624
R² = 0,99

y = -2,31x + 3,86
R² = 0,99
y = -2,2x + 4,0
R² = 0,97
y = -1,85x + 3,4
R² = 0,98
y = -2,44x + 4,29
R² = 0,97
y = -2,39x + 4,1
R² = 0,97
y = -2,58x + 4,46
R² = 0,99
y = -2,55x + 4,19
R² = 0,97
y = -3,93x + 6,26
R² = 0,97
y = -3,32x + 5,27
R² = 0,97
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Таблиця Л.3
Рівняння регресії апроксимації лінійних анаморфоз ділянок термічного
розкладання пресованого біопалива соломи пшениці
#№
пп
/п
1
2
3
4
5
6
7

Матеріал
Біомаса соломи пшениці
подрібнена
ПТБ соломи, МА30 %
соломи, Р=80 МПа
ПТБ соломи, МА 30 %
деревини, Р=80 МПа
ПТБ соломи, МТА30 %
Р=80 МПа
ПТБ соломи, МТА +
МА30 % деревини,
Р=80 МПа
ПТБ соломи, ТВА 30 %
Р=20 МПа
ПТБ соломи, ТВА +
МА30 % деревини,
Р=20 МПа

Рівняння регресії / коефіцієнт достовірності апроксимації
Термічне розкладання
Десорбція
вологи
геміцелюлози
лігніну
y = -6,23x + 13,4 y = -7,25x + 12,05
y = -2,31x + 3,86
R² = 0,97
R² = 0,96
R² = 0,99
y = -6,16x + 14,5
y = -9,04x + 15,5
y = -2,29x + 3,82
R² = 0,97
R² = 0,99
R² = 0,99
y = -6,3x + 14,2
y = -10,1x + 17,41
y = -2,18x + 3,7
R² = 0,98
R² = 0,99
R² = 0,99
y = -6,1x + 13,9 y = -11,48 + 19,9 R² y = -2,92x + 5,02
R² = 0,98
= 0,98
R² = 0,9879
y = -5,5x + 12,2
R² = 0,99

y = -10,64x + 18,4
R² = 0,99

y = -2,83x + 4,73
R² = 0,98

y = -6,81x + 16,1
R² = 0,98

y = -7,88x + 12,95
R² = 0,99

y = -3,49x + 5,48
R² = 0,98

y = -6,46x + 14,9 y = -8,8x + 15,43 R² y = -3,818x + 6,16
R² = 0,98
= 0,9998
R² = 0,97

Таблиця Л.4
Рівняння регресії апроксимації лінійних анаморфоз ділянок термічного
розкладання пресованого біопалива соломи пшениці
Рівняння регресії / коефіцієнт достовірності апроксимації
№

Термічне розкладання

Матеріал
Десорбція вологи

п/
п
1

2

3

4

5

Лузга соняшника
подрібнена.

y = -5,71x + 12,55
R² = 0,99

геміцелюлози

лігніну

y = -7,20x + 12,174
R² = 0,99

y = -2,24x + 3,5
R² = 0,99

ПТБ лузги соняшника,
y = -5,93x + 13,0
y = -11,48x + 21,2
МА30 % деревини,
R² = 0,94
R² = 0,99
Р=80 МПа
ПТБ лузги соняшника, МТА
y = -5,65x + 12,215
y = -8,53x + 15,1
+ МА30 %
R² = 0,95
R² = 0,99
деревини,Р=80 МПа
ПТБ лузги соняшника, ТВА
y = -5,97x + 13,0 R² = y = -7,24x + 12,68 R²
+ МА30 %
0,96
= 0,99
деревини,Р=20 МПа
ПТБ лузги соняшника, ТВА
y = -6,01x + 12,98
y = -7,12x + 12,16
+ МА30 %
R² = 0,96
R² = 0,99
деревини,Р=10 МПа

y = -1,87x + 3,02
R² = 0,99
y = -2,40x + 3,78
R² = 0,99
y = -3,27x + 5,10
R² = 0,98
y = -3,05x + 5,01
R² = 0,98
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Таблиця Л.5
Рівняння регресії апроксимації лінійних анаморфоз ділянок термічного
розкладання пресованого торфопалива
Рівняння регресії / коефіцієнт достовірності
апроксимації
№
Матеріал
п/
п
1
2
3

Торф повітряно сухий
ПТТ,
80 МПа
ПТТ,
120 МПа

4

ПТТ, МА50 %, 80МПа

5

ПТТ, МА30 %, 80 МПа

6

ПТТ, МТА+МА30 %,
80 МПа

7
8
9
10
11
12
13

Термічне розкладання
Десорбція
вологи
y = -4,32x + 8,79
R² = 0,99

геміцелюлози та
гумінових
речовин
y = -4,46x + 7,3
R² = 0,99

лігніну та
гумінових
речовин
y = -2,42x + 3,6
R² = 0,99

y = -4,97x + 10,54
R² = 0,98

y = -8,03x + 14,7
R² = 0,99

y = -2,48x + 4,02
R² = 0,99

y = -5,15x + 11,0
R² = 0,99

y = -11,15x + 21,0
R² = 0,99

y = -2,27x + 3,79
R² = 0,99

y = -5,42x + 11,7
R² = 0,98
y = -6,12x + 13,6
R² = 0,97

y = -8,85x + 16,5
R² = 0,99
y = -8,76x + 16,74
R² = 0,98
y = -9,6575x +
17,882
R² = 0,98

y = -2,48x + 4,22
R² = 0,99
y = -2,50x + 4,3
R² = 0,99

y = -4,77x + 9,99
R² = 0,99

y = -2,65x + 4,43
R² = 0,99

y = -4,93x + 10,45 y = -8,50x + 16,0
y = -3,41x + 5,99
R² = 0,98
R² = 0,98
R² = 0,98
Композиція торф + 30 %
y = -5,54x + 11,6
y = -5,53x + 9,08
y = -2,39x + 3,64
деревини.
R² = 0,99
R² = 0,99
R² = 0,99
Композиційне ПТТ+ 30 % y = -5,74x + 12,5 y = -7,73x + 14,13 y = -2,41x + 4,28
деревини, 80 МПа
R² = 0,9942
R² = 0,9957
R² = 0,99
Композиційне ПТТ +
y = -6,58x + 14,7 y = -11,67x + 22,0 y = -2,504x + 4,65
30 % МА деревини,
R² = 0,99
R² = 0,9786
R² = 0,9958
80 МПа
Композиція торф + 50 %
y = -5,9x + 13,2
y = -6,13x + 10,25 y = -2,19x + 3,43
деревини.
R² = 0,99
R² = 0,99
R² = 0,99
Композиційне ПТТ +
y = -6,29x + 14,27 y = -8,87x + 16,27 y = -2,12x + 3,87
50 % деревини, 80 МПа
R² = 0,99
R² = 0,99
R² = 0,99
Композиційне ПТТ +
y = -6,87x + 16,66 y = -12,14x + 23,62 y = -2,34x + 4,36
50 % МА деревини,
R² = 0,99
R² = 0,99
R² = 0,99
80 МПа
ПТТ, ТВА+МА30 %,
40 МПа
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Таблиця Л.6
Рівняння регресії апроксимації лінійних анаморфоз ділянок термічного
розкладання пресованого торфопалива з використанням ХА торфу
Рівняння регресії / коефіцієнт достовірності
апроксимації
№
Матеріал
п/
п
з

фрезерного

Термічне розкладання
Десорбція
вологи

геміцелюлози та
гумінових
речовин

лігніну та
гумінових
речовин

y = -6,04 + 12,8
R² = 0,99

y = -3,78x + 5,40
R² = 0,9967

y = -2,10x + 2,54
R² = 0,99

1

ХА торф
торфу

2

Композиція ХА торфу з y = -5,72x + 12,9
фрезерного торфу (50 %) та
R² = 0,98
фрезерного торфу (50 %).

Композиція ХА торфу з
фрезерного торфу (30 %) та
фрезерного торфу (70 %).
Композиція ХА торфу з
4 фрезерного торфу (10 %) та
фрезерного торфу (90 %).
Композиційне ПТБ, Торф
5
ХА100 %, Р=80 МПа
Композиційне ПТБ, Торф
6 ХА50 %, Торф фрезерний
50 %, Р=40 МПа"
Композиційне ПТБ, Торф
7 ХА30 %, Торф фрезерний
70 %, Р=40 МПа
ПТБ, Торф ХА10 %, Торф
8
ФР90 %, Р=80 МПа
Композиція (Торф ХА 50 %
9 +Торф
фрезерний
50 %)+50 % деревини
Композиція (Торф ХА 50 %
10 +Торф
фрезерний
50 %)+70 % деревини
Композиційне ПТБ (Торф
ХА 50 % +Торф фрезерний
11
50 %)+50 % деревини,
Р= 80 МПа
Композиційне ПТБ (Торф
ХА 50 % +Торф фрезерний
12
50 %)+70 % деревини, Р=
80 МПа
3

y = -4,56x + 9,78
R² = 0,98
y = -4,23x + 8,80
R² = 0,99

y = -2,9041x + 4,12 y = -3,05x + 3,95
R² = 0,99
R² = 0,99
y = -2,94x + 4,22
R² = 0,99

y = -2,86x + 3,79
R² = 0,99

y = -3,30x + 4,4476 y = -2,75x + 3,81
R² = 0,99
R² = 0,99

y = -6,48x +
13,847R² = 0,9911

y = -3,95x + 5,98
R² = 0,9959

y = -2,02x + 2,57
R² = 0,99

y = -6,28x + 14,4
R² = 0,98

y = -3,15x + 4,46
R² = 0,99

y = -2,80x + 3,71
R² = 0,99

y = -5,22x + 11,38
R² = 0,98

y = -3,17x + 4,8
R² = 0,99

y = -2,94x + 4,24
R² = 0,99

y = -4,477x + 9,39
R² = 0,99

y = -9,05x + 16,6
R² = 0,98

y = -2,92x + 4,0
R² = 0,99

y = -5,51x + 12,0
R² = 0,9863

y = -5,64x + 8,96
R² = 0,99

y = -2,74x + 3,87
R² = 0,98

y = -6,06x + 13,38
R² = 0,98

y = -6,62x + 10,6
R² = 0,99

y = -2,74x + 3,99
R² = 0,98

y = -5,69x + 12,97
R² = 0,98

y = -5,79x + 9,29
R² = 0,99

y = -3,50x + 5,36
R² = 0,99

y = -5,54x + 12,41 y = -6,95x + 11,359 y = -3,65x + 5,71
R² = 0,98
R² = 0,99
R² = 0,99
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ДОДАТОК М
Сушарка барабанна з динамічним регулюванням кута нахилу СК-З
Креслення загального виду

469

470

471
ДОДАТОК Н
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Таблиця 1. Кінетика диспергування торфу фрезерного у воді при співвідношенні
«торф-вода» відповідно 1:9.
Час
екстрагуван№
ня
τекстр,
хв

Мікрофотознімки

Час
екстраСедигуванрН мент- №
ня
ація, %
τекстр,
хв

Торф до
обробки

Мікрофотознімки

СедирН ментація, %

3

15

4,41

39

1

5

4,41

37

4

20

4,41

39

2

10

4,41

38

5

25

4,39

40

Таблиця 2. Кінетика диспергування торфу фрезерного у воді при співвідношенні
«торф-вода» відповідно 1:5,5.

№

Час
екстрагування
τекстр,
хв

Мікрофотознімки

Час
екстраСедиСедигуванрН мент- №
Мікрофотознімки рН ментня
ація, %
ація, %
τекстр,
хв

Торф до
обробки

3

15

6,93

29

1

5

7,07

27

4

20

6,95

30

2

10

7,12

27

5

25

6,11

30
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Таблиця 3. Кінетика диспергування торфу фрезерного у воді при співвідношенні
«торф-вода» відповідно 1:4.

№

Час
екстрагування
τекстр,
хв

Мікрофотознімки

Час
екстраСедиСедигуванрН мент- №
Мікрофотознімки рН ментня
ація, %
ація, %
τекстр,
хв

Торф до
обробки

3

15

5,15

2,6

1

5

5,48

27

4

20

5,02

2,6

2

10

5,38

27

5

25

4,8

1,3

Таблиця 4. Кінетика диспергування торфу фрезерного у воді при співвідношенні
«торф-вода» відповідно 1:3.
Час
екстрагуван№
ня
τекстр,
хв

Мікрофотознімки

Час
екстраСедигуванрН мент- №
ня
ація, %
τекстр,
хв

Торф до
обробки

Мікрофотознімки

СедирН ментація, %

3

15

5,57

0

1

5

5,52

27

4

20

5,55

0

2

10

5,34

27

5

25

5,67

0
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Таблиця 5. Кінетика диспергування фрезерного торфу у воді при співвідношенні «торф-вода»
відповідно 1:2.33.
Час
екстрагуван№
ня
τекстр,
хв

Мікрофотознімки

Час
екстраСедигуванрН мент- №
ня
ація, %
τекстр,
хв

Торф до
обробки

Мікрофотознімки

СедирН ментація, %

3

15

4,36

0

1

5

4,40

0

4

20

4,34

0

2

10

4,36

0

5

25

4,36

0

Таблиця 6. Кінетика диспергування торфу повітряно-сухого у воді при співвідношенні «торфвода» відповідно 1:5,5.
Час
екстра
-гуван№
ня
τекстр,
хв.

Мікрофотознімки

Час
екстраСедигуванрН мент- №
ня
ація, %
τекстр,
хв.

Торф до
обробки

1

5

6,9

38

Мікрофотознімки

СедирН ментація, %

3

15

6,95

51

5

25

6,7

59
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Таблиця 7. Кінетика диспергування торфу повітряно-сухого у воді при
співвідношенні «торф-вода» відповідно 1:4.
Час
екстрагуван№
ня
τекстр,
хв

Мікрофотознімки

Час
екстраСедигуванрН мент- №
ня
ація, %
τекстр,
хв

Торф до
обробки

1

5

7,4

37

Мікрофотознімки

СедирН ментація, %

3

15

7,12

45

5

25

7,3

56

Таблиця 8. Кінетика диспергування торфу повітряно-сухого у воді при
співвідношенні «торф-вода» відповідно 1:3.
Час
екстрагуван№
ня
τекстр,
хв

Мікрофотознімки

Час
екстраСедигуванрН мент- №
ня
ація, %
τекстр,
хв

Торф до
обробки

Мікрофотознімки

СедирН ментація, %

3

15

6,07

45

5

25

5,97

58

5

1

7,4

37
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Таблиця 9. Кінетика диспергування торфу повітряно-сухого у воді при
співвідношенні «торф-вода» відповідно 1:2.33.
Час
екстрагуван№
ня
τекстр,
хв

Мікрофотознімки

Час
екстраСедигуванрН мент- №
ня
ація, %
τекстр,
хв

Торф до
обробки

1

5

5,6

36

Мікрофотознімки

СедирН ментація, %

3

15

5,38

47

5

25

5,71

58
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ДОДАТОК О
Протокол дослідження теплоти згоряння ХА торфу

478

479

480
ДОДАТОК П
Договори трансферу технології та угоди співпраці,
акти впровадження та промислового випробування

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

ДОДАТОК Р
Патенти та технічні умови України

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507
ДОДАТОК С
Дипломи

508

509

510
ДОДАТОК Т
Техніко економічні показники
Технологічного комплексу переробки торфу на паливо і добриво
та технологічного комплексу виробництва композиційного ПТБ
Таблиця Т.1
Техніко економічні показники
технологічного комплексу переробки торфу на паливо і добриво
Тип обладнання
Накопичувальний бункер
біомаси з шлюзовим живильником
Накопичувальний бункер
Активованої біомаси з шлюзовим
живильником
Дробарка молоткова
Котел парогенератор типу РИ,
електрична енергія
Котел парогенератор типу РИ, теплова
енергія на генерування пару для ТВА
(коефіцієнт завантаження в річному
циклі 35 %)
Транспортери стрічкові
Апарат ТВА (Оригінальна
конструкція) коефіцієнт завантаження
в річному циклі 35 %)
Комплекс кавітаційних пульсаційних
екстракторів з резервуаром
(Оригінальна конструкція
продуктивністю 40 т / год)
Центрифуга ОГШ
Сепаратор ДСГ 35 (за необхідності
отримання освітленого продукту для
наступного упарювання)
Система транспортування розчину
гумату
Реактор з мішалкою
Резервуар розчину гумату
Загальна вартість додаткового
обладнання виробництва ПТТ
Загальна вартість додаткового
обладнання виробництва гумату

Споживана
потужність,
кВт

Вартість
обладнання,
тис. грн

Вартість
експлуатаційних
витрат, грн / тонну
продукту

1,6

35

0,76

1,6

35

0,76

21

55

9,975

1
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200

200

7

11

40

5,23

6

150

2,85

144

420

6,84

30

140

0,75

20

100

0,5

4

20

0,1

3
1

80
20

0,075
0,025

570
780
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Таблиця Т.2
Показники споживання електричної енергії енерготехнологічного комплексу

Технологія на базі
СК-3

Технологія на базі
аеродинамічної сушарки з
комбінованим рухом
сушильного агента

Конвеєри пневмотранспорту
Живильник-дозатор накопичувального
бункера
Сепаратор-вібросито
Система автоматизованого спалювання
Сушильний барабан
Аеродинамічна
чотирисекційна
сушарка
Циклон з напірним вентилятором
Активний циклон, додаткові циклони
аеродинамічної сушарки
Шлюзовий затвор циклона
Дробарка молоткова
Бункер дозатор гранулятора
Гранулятор ОГМ-1,5
Механізований склад
Охолоджувач – просіювач
Дробарка МА / диспергатор
Паровий котел
Апарат ТВА
Загальне споживання
Вартість, грн
Зниження витрат електричної енергії на
виробництво тонни ПТБ, %

Комбікормова технологія
на базі аеродинамічної
сушарки

Назва обладнання

Комбікормова технологія
на базі
АВМ-0,65

виробництва композиційного ПТБ, кВтгод/т

3,92

3,92

3,92

3,92

3,85

3,85

3,85

3,85

0,98
2,1
3,85

0,98
2,1
–

2,8
2,1
3,85

0,98
2,1
–

–

2

–

2

35

38,5

35

38,5

–

–

7

38,5

1,54
42
1,54
52,5
1,4
5,25
–
–
–
153,9
0,293

1,54
42
1,54
52,5
1,4
5,25
–
–
–
155,6
0,296

2,52
21
1,54
14
1,4
5,25
21
1,4
2,8
129,6
0,246

2,52
21
1,54
14
1,4
5,25
7
1,4
2,8
146,9
0,279

16

8
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Таблиця Т.3
Показники споживання теплової енергії технологічного комплексу

Технологія на базі
СК-3

Технологія на базі
аеродинамічної сушарки з
комбінованим рухом
сушильного агента

Процес сушіння при початковій вологості
4,24
сировини 50 %, та кінцевій 10 %, ГДж
Процес сушіння при початковій вологості
1178,7
сировини 50 %, та кінцевій 10 %, кВтгод
Температурно-вологісна активація, кВтгод
–
Загальне споживання, кВтгод
1178,7
Вартість теплової енергії (при вартості
сировини 350 грн/т, з теплотою згоряння
165,0
9 МДж/кг) ЕВ тепл , грн
Зниження витрат теплової енергії на
виробництво тонни ПТБ, %

Комбікормова технологія
на базі аеродинамічної
сушарки

Назва обладнання

Комбікормова технологія
на базі
АВМ-0,65

виробництва композиційного ПТБ на тонну продукту

3,336

3,76

2,68

927,4

1045,3

745,0

–
927,4

48
1093,3

48
793,0

129,8

153,1

111,0

7,5

14,5

Таблиця Т.4
Вартість додаткового обладнання технологічного комплексу
виробництва композиційного ПТБ
Назва обладнання
Сушильний барабан СК-3 з можливістю динамічного регулювання кута
нахилу барабана
Аеродинамічна чотирисекційна сушарка з комбінованим рухом
сушильного агента та розширенням висхідних каналів
Дробарка МА / диспергатор
Паровий котел
Апарат ТВА
Теплогенератор
Загальна вартість додаткового обладнання для технології на базі СК-3
Загальна вартість додаткового обладнання для технології на базі
аеродинамічної сушарки з комбінованим рухом сушильного агента та
розширенням висхідних каналів

Вартість,
тис. грн
320
150
30
47
100
200
697
527
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Таблиця Т.5
Складові собівартості виробництва палива технологічного комплексу

Вартість електроенергії
Вартість теплової енергії
Фонд заробітної плати
(6 робітників, з/п 14000 грн з
врахуванням накладних витрат)
віднесений на тонну ПТБ
Вартість сировини (деревина)
Інші витрати в розмірі 10 % від
попередніх позицій (в т.ч.
амортизаційні відрахування
Собівартість виробництва

Технологія на базі
аеродинамічної
сушарки з
комбінованим рухом
сушильного агента

Комбікормова
технологія на базі
аеродинамічної
сушарки
Технологія на базі
СК-3

Назва показнику

Комбікормова
технологія на базі
АВМ-0,65

виробництва композиційного ПТБ, тис. грн/т

0,293
0,165

0,296
0,130

0,246
0,153

0,279
0,111

0,160

0,160

0,160

0,160

0,630

0,630

0,630

0,630

0,1248

0,1216

0,119

0,102

1,373

1,338

1,308

1,122

