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Мета роботи. Створити уніфікований комплекс одержання генераторного газу і його
застосування для організації процесу сушіння твердих дисперсних матеріалів (як паливної
тріски так і цільової продукції).

Результати. Розробка виконана в результаті сумісної діяльності учасників
консорціуму ІТТ (інтенсифікація теплових технологій) і призначена для оснащення виробництв
деревної паливної тріски, біодобрив та інших технологій зневоднення твердих дисперсних
матеріалів, які допускають безпосередній контакт з продуктами згоряння генераторного газу.

При розробці комплексу застосовані інноваційні технічні рішення щодо:
- одержання генераторного газу із деревної паливної, попередньо висушеної тріски, з

підвищенням вмісту кисню у окислину за допомогою мембрани;
- методу і пристрою вологого очищення генераторного газу;
- утилізації теплоти охолодження робочої камери газогенератора;
- сушіння твердих дисперсних матеріалів у роторно-вихрових сушарках засобами

трансформації проточної частини для оптимізації технологічного процесу (швидкість ротору,
змінні перегородки, перепускні вікна, тощо);

- система автоматичного керування сумісною роботою газогенератора і сушарки.
До техніко-економічних переваг комплексу належать:
- висока заводська готовність;
- автономність;
- компактність;
- енергоефективність.
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Інноваційна роторно-вихрова сушарка (об'ємом камери сушки 2 м3) 
з теплогенератором, що працює на генераторному газі, одержаному 

з деревної тріски
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Проектні теплотехнічні показники 
1. Теплова потужність до 0,6 МВт.
2. Встановлена електрична потужність до 11,0 кВт.
3. Продуктивність установки:

за сировиною до 1,5 тонн/годину;
за випареною вологою до 0,5 тонни/годину.

4. Питомі енергетичні витрати:
теплова енергія від 3030 кДж/кг вологи;
електрики від 5 кВт*год/тонну.

5. Напруження робочої камери 100-250 кг вологи/(м3*годину).



Технологічний комплекс димогазового сушіння
(з роторною сушаркою та газогенератором)
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Выступающий
Заметки для презентации
В основе схемы две системы получения сухой гранулированной продукции.Дымогазовая – основанная на применении роторных вихревых установок ИТТФ с принудительным фонтанированием материала. На основе таких установок разработан энерготехнологический комплекс тепловой мощностью 0,5 МВт с газогенераторами работающими на высушенной щепе или пеллетах и получении агента сушки сжиганием генераторного газа.Комплексы могут успешно конкурировать с барабанными сушилками.Применяются для обработки резанной соломы, компостов, пивной дробины, постгрибного субстрата, подстилочного помета в сочетании с традиционным гранулированием.Ограничения применения – вещества с сильным запахом (нативный помет) …



Пілотний проект (стартап) енерготехнологічного димогазового 
комплексу використання відходів деревини

Спрощена функціональна блок-схема
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ВИСНОВОК
Розроблений комплекс дозволяє

компонувати шляхом застосування модульного
принципу енергоефективні підприємства будь-
якої необхідної продуктивності на основі
уніфікованого устаткування з високою
заводською готовністю.

Крім того розроблені комплекси
можливо застосовувати у комбінованих
технологічних системах сушки.
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